
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на: 07.10.2019г 

       Валидно до: 22.10.2019г. 

 
          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: „ЕМРЕ ЧЕКМЕЗ”-ЕООД,    

„МЕХМЕТ КОЧУЛУ”-ЕООД,    „МУРАТ КЕТРЕЗ”-ЕООД,  „СЕРХАТ 

УЛУ”-ЕООД,   „АЙХАН ХАРПУТЛУ”- ЕООД, „ТУНДЖАЙ АТАСОЙ”-

ООД,   „КАПЛАН ТИДЖАРЕТ”-ЕООД, ТАДЖАТИН АЛИ МЕХМЕД,  

СЪБИН РАДИНОВ КЮРЕКЧИЕВ, АНГЕЛИНА СЕВДОВА 

ТРИФОНОВА, ДИМИТЪР НАЧЕВ ДИМИТРОВ, „ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ”-

ЕООД, БИРГЮЛ МУСТАФА ХАЛИЛ,  ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

ТАБАНОВ, ФЕРАД КАДИР САЛИМ, „РОДОПИ ЕКСПРЕС”-ЕООД, 

„ВОЛТА -ТОЛГА ТОМАЗ”-ООД, „ДЮЗ 2016”-ЕООД,    „СОЛАРИС БГ”-

ЕООД,  „ПОНДОС - КАРС”-ЕООД,  „АХМЕТ ДОГАН СЕЗЕН”-ЕООД,  

„ЧАМЛЪБЕЛ ТИДЖАРЕТ”-ООД, „МН КАР”-ООД,  „ЮЧЮНДЖЮ”-

ЕООД,    ВЕСЕЛА ГАНЧЕВА МАРИНОВА, СЕЛБИНАЗ МЮМЮН 

ЮСУФ, ДИЯНА ДЕЛЧЕВА ГАЙДАЖИЕВА, СЕМРА МЮМЮН ЮСУФ, 

ВЕРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА и ВЛАДИМИР ХИЛКО, „ЕМС - 

ТУРС” ЕООД, ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ КОСТАДИНОВ, ПЕТКО РУСЕВ 

ГИНЕВ. 
 

 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/07.10.2019г. 
„ЕМРЕ ЧЕКМЕЗ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203757701 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
Представлявано от ГЮКАН АСЛАН 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 

8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №838/24.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/07.10.2019г. 
„МЕХМЕТ КОЧУЛУ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203738028 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ  И СИНАН 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 

8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №860/29.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/07.10.2019г. 
„МУРАТ КЕТРЕЗ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203567374 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
Представлявано от ГЮРКАН АСЛАН 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 

8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №868/29.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/07.10.2019г. 
„СЕРХАТ УЛУ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203650012 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
Представлявано от ГЮРКАН АСЛАН 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 

8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №871/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/07.10.2019г. 
„АЙХАН ХАРПУТЛУ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203823966 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 

8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №873/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 6/07.10.2019г. 

„ТУНДЖАЙ АТАСОЙ” ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203537301 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ И ГЮРКАН АСЛАН 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №876/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 7/07.10.2019г. 

„КАПЛАН ТИДЖАРЕТ” ЕООД    
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203770848 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 
Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ И ГЮРКАН АСЛАН 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №851/25.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 8/07.10.2019г. 

ТАДЖАТИН АЛИ МЕХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.Г, ет.1, ап.67. 
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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №391/19.03.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 9/07.10.2019г. 

СЪБИН РАДИНОВ КЮРЕКЧИЕВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.Г, ет.5, ап.79. 
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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №224/13.02.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 10/07.10.2019г. 

АНГЕЛИНА СЕВДОВА ТРИФОНОВА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 61, вх.Е, ет.5, ап.115. 
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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №939/12.08.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 11/07.10.2019г. 

ДИМИТЪР НАЧЕВ ДИМИТРОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 60, вх.В, ет.2, ап.44. 
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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №941/12.08.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 12/07.10.2019г. 

„ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, ул.Добри Чинтулов, 15, вх.А, ет.1, 

ап.1. 

Представлявано от ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №502/15.11.2018г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 13/07.10.2019г. 

БИРГЮЛ МУСТАФА ХАЛИЛ  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци,  98, вх.Г, ет.5, ап.66. 

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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №732/05.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 14/07.10.2019г. 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ТАБАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци,  90, вх.В, ет.1, 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №768/09.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 15/07.10.2019г. 

ФЕРАД КАДИР САЛИМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци,  103, вх.Д, ет.1, 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №731/05.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 16/07.10.2019г. 

„РОДОПИ ЕКСПРЕС” ЕООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  108562138 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, бул.Христо Ботев, Бетонов център Хидрострой. 

Представлявано от ХРИСТО САШЕВ ГЪРБЕВ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №740/08.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 17/07.10.2019г. 

„ВОЛТА -ТОЛГА ТОМАЗ” ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203864753 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85 

Представлявано от ТОЛГА ТАМОЗ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №817/22.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 

 

 

 



 

 
 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 18/07.10.2019г. 

„ДЮЗ 2016” ЕООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  204147996 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85 

Представлявано от ГАЛИП ПАЛА 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №836/24.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 19/07.10.2019г. 

„СОЛАРИС БГ” ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 200599993 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, бул.България, 47,  офис №6 

Представлявано от ЧААТАЙ БОЯР, ОКАН КОЧ и МЕТИН ФЪНДЪК 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №878/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 20/07.10.2019г. 

„ПОНДОС - КАРС” ЕООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 203975721 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Пети септември, 7, бл.Вапцаров, вх.А, 

ап.6. 

Представлявано от КОНСТАНТИНОС ГЕОРГИАДИС 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №874/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 21/07.10.2019г. 

„АХМЕТ ДОГАН СЕЗЕН” ЕООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 204011245 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Булаир , 5, вх.Б, ет.4, ап.25. 

Представлявано от МУСТАФА КЪЛЪЧ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №879/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 22/07.10.2019г. 

„ЧАМЛЪБЕЛ ТИДЖАРЕТ” ООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 202591059 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов , 14, ап.5. 

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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №883/30.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 23/07.10.2019г. 

„МН КАР” ООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 204383362 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов , 20 

Представлявано от МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШОПОВ и НЕДЕЛЧО ИВАНОВ 

СТАМАТОВ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №867/29.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 24/07.10.2019г. 

„ЮЧЮНДЖЮ” ЕООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 202913528 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов , 14, ап.5. 

Представлявано от ЕРДЕМ ЮЧЮНДЖЮ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №755/09.07.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 25/07.10.2019г. 

ВЕСЕЛА ГАНЧЕВА МАРИНОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София, общ.Столична, жж.Лагера, 20, вх.В, ап.11 

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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №505/18.04.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 26/07.10.2019г. 

СЕЛБИНАЗ МЮМЮН ЮСУФ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София, общ.Столична, жж.Люлин, 311, вх.Б, 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №295/28.02.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 27/07.10.2019г. 

ДИЯНА ДЕЛЧЕВА ГАЙДАЖИЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София, общ.Столична, жж.Люлин, 9, вх.Г, ет.2 ап.5 

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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №962/18.12.2018г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 28/07.10.2019г. 

СЕМРА МЮМЮН ЮСУФ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София, общ.Столична, жж.Люлин, 708, вх.В, 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №296/28.02.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 29/07.10.2019г. 

ВЕРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София, общ.Столична, жж.Люлин, 775, 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №41/17.01.2018г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 30/07.10.2019г. 

ВЛАДИМИР ХИЛКО 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.Бургас, общ.Бургас, ул.Мария Луиза, 31, ет.3 ап.12 

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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №81/17.01.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 31/07.10.2019г. 

„ЕМС - ТУРС” ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ 108561634 

Адрес за кореспонденция гр.Враца, жк.Младост, 5, вх.Б, ап.52. 

Представлявано от АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ ХРИСТОВ 
 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №144/08.03.2018г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 32/07.10.2019г. 

ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ КОСТАДИНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София ,  р-н Овча купел, 19а, вх.В, ет.6 ап.17 

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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №80/16.01.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 33/07.10.2019г. 

ПЕТКО РУСЕВ ГИНЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция гр.София ,  ул.Милевска планина , 9, вх.Б, 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 №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. 

до17,00ч. за връчване на АУЗД №126/29.01.2019г. 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 07.10.2019г 

Дата на сваляне 22.10.2019г. 
 

 

 

 


