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

 
 
          Публикувано на: 15.02.2018г 
          Валидно до: 02.03.2018г. 
 
 
          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: КОВЕГ – АД , ХРИСТО ЛАМБОВ 
ДИМИТРОВ , ЕВГЕНИ ФИДАНОВ КОЛЕВ, ПАСИФИК ГЪДА - ООД  , 
БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ  ЕООД, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН, 
ПАКИЗЕ МАХМУД ОСМАН, РАСИМ АЗИС РАСИМ, ЮЛИЯ БОРИСОВА 
АТАНАСОВА, ЛЕВЕН МОМЧИЛОВ СТАМЕНОВ, РАШИТ МЮМЮН 
МУСТАФА, КРАСИМИР КОСТАДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕМИЛИЯ 
СТОЯНОВА ПЕТРОВА, СТАНЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ, ХИЛМИ ХАЛИЛ ШАКИР, 
ЕВРОБИЗНЕС ЕООД, СЕЗАИ ЧАЛЪШКАН, РУМЕН ДИМИТРОВ 
СТЕФАНОВ, РУМЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, НАЗМИ АХМЕД АХМЕД, 
ДАНИЕЛА СОТИРИС ВЛАДИМИРОВА, ГЕРГИН ДЕЯНОВ ЮЛИЯНОВ   
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/15.02.2018г. 
 

ДО 
КОВЕГ – АД   
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.”Сан Стефано” №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 №293/06.07.2017г 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 15.02.2018г 



Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/15.02.2018г. 
 

ДО 
ЕВГЕНИ ФИДАНОВ КОЛЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Иван Вазов”№4 
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 №246/21.06.2017г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№23/15.02.2018г. 
 

ДО 
ПАСИФИК ГЪДА - ООД     

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, ул.”Райна Княгиня” 
№40, вх.А,ет.1,ап.1 
 
Представлявано от Гьокхан Чамлъбел 
 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 №243/20.06.2017г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/15.02.2018г. 
 

ДО 
БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ  ЕООД                               Наименование на задълженото лице 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Девети май” №15 
 
Представлявано от ЮДЖЕЛ СУДЖУ 
 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 №60/23.01.2018г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/15.02.2018г. 
 

ДО 
ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.”България”№7, бл.1,вх.Б, ет.6,ап.34 
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 №1021/14.10.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/15.02.2018г. 
 

ДО 
ПАКИЗЕ МАХМУД ОСМАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.”България”№7, бл.1,вх.Б, ет.6,ап.34 
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 №44/17.01.2018г. 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/15.02.2018г. 
 

ДО 
РАСИМ АЗИС РАСИМ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Иван Вазов” №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 №269/27.06.2017г. 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/15.02.2018г. 
 

ДО 
ЮЛИЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Хан Аспарух” №5, 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 №201/30.05.2017г. 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/15.02.2018г. 
 

ДО 
ЛЕВЕН МОМЧИЛОВ СТАМЕНОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, бл.23,вх.Б, ет.6, ап.37 
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 с №216/07.03.2016г., №64/25.01.2018г. 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/15.02.2018г. 
 

ДО 
РАШИТ МЮМЮН МУСТАФА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Бойно, общ.Кърджали, ул.”Изгрев” №9 
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 №248/22.06.2017г. 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№30а/15.02.2018г. 
 

ДО 
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ 

АЛЕКСАНДРОВ 
                Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.4,вх.В,ет.10, ап.97   
 
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 №415/03.06.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/15.02.2018г. 
 

ДО 
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Пирин ” №8, вх.А, ет.2, ап.3   
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 №721/18.07.2016г. 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№32/15.02.2018г. 
 

ДО 
 СТАНЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция ГР.ДИМИТРОВГРАД, УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ №1,ВХ.А,АП.24 
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 №190/29.02.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 30.02.2018г. 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№33/15.02.2018г. 
 

ДО 
 ХИЛМИ ХАЛИЛ ШАКИР 

 Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.КАЛИНА  №63, ВХ.А,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 №83/01.02.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 30.02.2018г. 
 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№34/15.02.2018г. 
 

ДО 
 ЕВРОБИЗНЕС ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.”АБАДЖИЙСКА” №8 

Представлявано от СОНЕЛ КАРАКУС 
 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 №987/16.09.2016г 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 15.02.2018г 



Дата на сваляне 30.02.2018г. 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№35/15.02.2018г. 
 

ДО 
 СЕЗАИ ЧАЛЪШКАН 

 Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция ГР.ИХТИМАН, УЛ.”СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І” №5, ВХ.А, АП.10 

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 №293/29.02.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 30.02.2018г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№36/15.02.2018г. 
 

ДО 
 РУМЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция ГР.ХАСКОВО, БУЛ.”ИЛИНДЕН” №38, ВХ.В, АП.7 

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 №975/15.09.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 30.02.2018г. 
 

 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№37/15.02.2018г. 

 
ДО 

ИЛИЯН ИЛИЕВ РАЙКОВ 
Наименование на задълженото лице 

 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция С.ТРАКИЕЦ ,ОБЩ.ХАСКОВО 
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 №796/05.08.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 30.02.2018г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№38/15.02.2018г. 

 
ДО 

НАЗМИ АХМЕД АХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”МУРГАВЕЦ” №24 
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 №1104/07.12.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 30.02.2018г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№39/15.02.2018г. 
 

ДО 
ДАНИЕЛА СОТИРИС 

ВЛАДИМИРОВА 
                Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.55,вх.Д, ет.7, ап.111   
 
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 №925/08.09.2016г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 40/15.02.2018г. 
 

ДО 
ГЕРГИН ДЕЯНОВ ЮЛИЯНОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Крайбрежна” №4,вх.А, ет.3, ап.14   
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 №552/11.10.2017г 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 15.02.2018г 
Дата на сваляне 02.03.2018г. 
 


