
 
 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 
ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

 
 
          Публикувано на: 15.12.2017г 
          Валидно до: 29.12.2017г. 
 
 
          Уведомяваме изброените лица ,че в 14-дневен 
срок от публикуване на  настоящото съобщение 
следва да се явят в Дирекция „Местни приходи”-
Община Кърджали, ул.”Деспот Слав”1/над 
Паспортна служба/ в  стая №5 от 8,30ч. до17,00ч. за 
връчване на Акт за установяване на задължения по 
декларация в едно с Покани за доброволно 
изпълнение на основание /уведомление/ по 
чл.182,ал.1 от ДОПК 
       В случай,че не се явят в посочения срок, на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт и покана в едно със съобщението  ще 
бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
 
 
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИЛЯН СЛАВОТИНОВ АЛЕКСИЕВ, 
РУМЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ, ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АНАДОЛИЕВ,  ЗДРАВКО 
ИВАНОВ КОДЖАМАНОВ, ЯСЕН ВАКРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ОЛЕГ АНАТОЛИЕВИЧ 
ШЕСТАКОВСКИ, НИКОЛА МАРИНОВА ВАНЕВ, ОКТАЙ БЕХЧЕТ САЛИ, 
ВАРАДИН МИТКОВ МУСЕВ, ЕРДЖАН ШЕРИФ ХАШИМ, ХРИСТО ПЛАМЕНОВ 
СТОИЛОВ,  ТОДОР СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ,  РАИФ МЮМЮН ШЕРИФ,   
ХЪЛМИЕ АПТУЛЛА ШЕРИФ,   НЕШАД БАЙРАМ ТАХИР,   ДЕЯН РОСЕНОВ 
МИНЧЕВ,   ХАСИБЕ ХАСАН АЛИ,   СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА  ВЪЛЧЕВА, 
СЕВТИН КЯМИЛ РАМАДАН, ВАСИЛ МЛАДЕНОВ АРАБАДЖИЕВ, ДОЙКО 
МИТКОВ ХРИСТОВ, ИЛИЯНА ПАВЛИНОВА АТАНАСОВА, ГЕОРГИ ШЕНКОВ 
ШЕНКОВ,  ДЕЛЧО АНДОНОВ МАРКОВ,  БАЙРАМАЛИ РЕДЖЕБ АХМЕД,  СИБИН 
АНГЕЛОВ КИРЧЕВ, НИКОЛА ДИМИТРОВ РАДЕВ,  ХАРИ ЗАИМОВ ХАДЖИЕВ,  
МЛАДЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, СЕВДАЛИНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА , ГЕОРГИ 
ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ , МАРИЯ КРАСИМИРОВА КИРЕКЧИЕВА 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№52/15.12.2017г. 
 

ДО 
СИЛЯН СЛАВОТИНОВ АЛЕКСИЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.22, вх.В, ет.3, ап.57 
 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №554/10.06.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№53/15.12.2017г. 
 

ДО 
РУМЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.28, вх.А, ет.5, ап.13 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №197/01.03.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№54/15.12.2017г. 
 

ДО 
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АНАДОЛИЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.28, вх.А, ет.5, ап.13 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №45/14.01.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 

 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№55/15.12.2017г. 
 

ДО 
ЗДРАВКО ИВАНОВ КОДЖАМАНОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.23, вх.А, ет.6, ап.16 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №575/15.06.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№56/15.12.2017г. 
 

ДО 
ЯСЕН ВАКРИЛОВ ГЕОРГИЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.23, вх.В, ет.2, ап.48 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №748/20.07.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№58/15.12.2017г. 
 

ДО 
ОЛЕГ АНАТОЛИЕВИЧ ШЕСТАКОВСКИ 

Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.23, вх.Г, ет.8, ап.89    
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №917/07.09.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№59/15.12.2017г. 
 

ДО 
НИКОЛА МАРИНОВА ВАНЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.41, вх.А, ет.6, ап.18    
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №772/29.07.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№60/15.12.2017г. 
 

ДО 
ОКТАЙ БЕХЧЕТ САЛИ                         

Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.41, вх.Б, ет.1, ап.19 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №531/07.06.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№61/15.12.2017г. 
 

ДО 
ВАРАДИН МИТКОВ МУСЕВ                         

Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.47, вх.Б, ет.1, ап.23 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №362/18.04.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№62/15.12.2017г. 
 

ДО 
ЕРДЖАН ШЕРИФ ХАШИМ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.47, вх.В, ет.7, ап.60 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №231/14.03.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№63/15.12.2017г. 
 

ДО 
ХРИСТО ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.45, вх.В, ет.5, ап.42 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №957/13.09.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№66/15.12.2017г. 
 

ДО 
ТОДОР СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ     

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.37, вх.А, ет.2, ап.2 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №504/01.06.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№67/15.12.2017г. 
 

ДО 
РАИФ МЮМЮН ШЕРИФ   

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.36, вх.А, ет.7, ап.20 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1070/21.11.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№68/15.12.2017г. 
 

ДО 
ХЪЛМИЕ АПТУЛЛА ШЕРИФ   

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.36, вх.А, ет.7, ап.20 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №396/25.04.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№69/15.12.2017г. 
 

ДО 
НЕШАД БАЙРАМ ТАХИР                           

Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.32, вх.Б, ет.1, ап.26 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №320/05.04.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№70/15.12.2017г. 
 

ДО 
ДЕЯН РОСЕНОВ МИНЧЕВ   

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.32, вх.В, ет.2, ап.49 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №912/07.09.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№111/15.12.2017г. 
 

ДО 
ХАСИБЕ ХАСАН АЛИ   

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, №188 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №87/02.02.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№37/15.12.2017г. 
 

ДО 
СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА  ВЪЛЧЕВА 

                Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.7,вх.А, ет.8, ап.39   
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №92/02.02.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№75/15.12.2017г. 
 

ДО 
СЕВТИН КЯМИЛ РАМАДАН     

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.62, вх.Г, ет.2, ап.69   
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №128/17.02.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№96/15.12.2017г. 
 

ДО 
ВАСИЛ МЛАДЕНОВ АРАБАДЖИЕВ     

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.50, вх.А, ет.1, ап.1 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №333/12.04.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№103/15.12.2017г. 
 

ДО 
ДОЙКО МИТКОВ ХРИСТОВ     

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, №61 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №337/12.04.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№97/15.12.2017г. 
 

ДО 
ИЛИЯНА ПАВЛИНОВА АТАНАСОВА       

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.49, вх.А, ет.6, ап.16 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №541/09.06.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№86/15.12.2017г. 
 

ДО 
ГЕОРГИ ШЕНКОВ ШЕНКОВ       

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.54, вх.В, ет.2, ап.39   
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №629/01.07.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№91/15.12.2017г. 
 

ДО 
ДЕЛЧО АНДОНОВ МАРКОВ         

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.53, вх.Е, ет.6, ап.114   
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №705/15.07.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№98/15.12.2017г. 
 

ДО 
БАЙРАМАЛИ РЕДЖЕБ АХМЕД         

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.49, вх.Б, ет.3, ап.19 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №674/12.07.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/15.12.2017г. 
 

ДО 
СИБИН АНГЕЛОВ КИРЧЕВ 

                Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Скърбино, общ.Кърджали, Няма улица №22   
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №618/30.06.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№104/15.12.2017г. 
 

ДО 
НИКОЛА ДИМИТРОВ РАДЕВ       

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, №74 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №707/15.07.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№88а/15.12.2017г. 
 

ДО 
ХАРИ ЗАИМОВ ХАДЖИЕВ         

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.53, вх.Б, ет.5, ап.30   
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №773/01.08.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№74/15.12.2017г. 
 

ДО 
МЛАДЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ       

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.62, вх.Д, ет.4, ап.93 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №865/24.08.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№108/15.12.2017г. 
 

ДО 
СЕВДАЛИНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА         

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.57, вх.Б,ет.1,ап.23 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1077/24.11.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№95/15.12.2017г. 
 

ДО 
ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ   

                           Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.52а, вх.Б, ет.3, ап.32 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №792/05.08.2016г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№57/15.12.2017г. 
 

ДО 
МАРИЯ КРАСИМИРОВА КИРЕКЧИЕВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.23, вх.Г, ет.4, ап.76 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №339/28.07.2017г В случай,че не се явите в 
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 15.12.2017г 
Дата на сваляне 29.12.2017г. 
 


