
 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

 
 

       Публикувано на: 22.03.2019г. 

       Валидно до: 08.04.2019г. 

 

 
          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: МАРИАНА ДИМОВА КАРАКОЛЕВА, 

„ДИМО ИВАНОВ”-ЕТ, МАРИН ТЕНЕВ ГОГОВ, СТОЙЧО ИВАНОВ НЕДЕВ, РОМАН 

МИЛЧОВ СТАМЕНОВ, „ДЕНИКЕ –МАРМЕКС”-ООД, АДИФЕ САБРИ ЙЪЛМАЗ, 

„СЕНЕМ АКАРСУ БГ”-ООД, „ЕКРЕМ АРАЛ”-ЕООД, „ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ”-

ЕООД, „МОХАММЕД ИСАМ АБДУЛРАЗЗАК”-ООД, ХАРУН КАЯ, „ХИДЖИ”-ООД, 

„ЕРАЙ ТРЕДИНГ”-ЕООД, „С-КАРС-34”-ЕООД, „АНДИ КОМ ПЛЮС”-ЕООД, 

„ДИОН”-ООД, „ФАРА ТУР”-ООД, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, „ВОСС”-ЕООД, 

„ЮСУФ БЕРК”-ЕООД, „МУРАТ МАНДАДЖЪ”-ЕООД, „АХМЕТ ХАЛЕФОГЛУ”-

ООД, „МЕХМЕТ ОНАН”-ЕООД, „ГЬОЧМЕН БГ”-ЕООД, „БРОД-15”-ЕООД, 

„КАРАДЕИРМЕН”-ЕООД , „САРЛАК”- ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/22.03.2019г. 

 

ДО 
МАРИАНА ДИМОВА КАРАКОЛЕВА 

 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул. ”Девети май ” №19, вх.А, ет.4, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №693/30.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/22.03.2019г. 

 

ДО 
„ДИМО ИВАНОВ” - ЕТ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Девети май ” №17, вх.Б, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №458/31.10.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/22.03.2019г. 

 

ДО 
МАРИН ТЕНЕВ ГОГОВ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Девети май ” №17, вх.Б, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №185/11.04.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/22.03.2019г. 

 

ДО 
СТОЙЧО ИВАНОВ НЕДЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.Беломорски, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №343/26.07.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4А/22.03.2019г. 

 

ДО 
РОМАН МИЛЧОВ СТАМЕНОВ                           

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.Беломорски, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №659/29.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/22.03.2019г. 

 

ДО 
„ДЕНКЕР – МАРМЕКС” - ООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Калоян, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №659/29.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/22.03.2019г. 

 

ДО 

АДИФЕ САБРИ ЙЪЛМАЗ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 11, вх.Б, ет.5, ап.62. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №272/18.06.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/22.03.2019г. 

 

ДО 

„СЕНЕМ АКАРСУ БГ” ООД, 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ардинска, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №202/19.04.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ЕКРЕМ АРАЛ” ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ардинска, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №205/20.04.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ” ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ардинска, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №497/14.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/22.03.2019г. 

 

ДО 

„МОХАММЕД ИСАМ АБДУЛРАЗЗАК” ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ардинска, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №483/07.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/22.03.2019г. 

 

ДО 

ХАРУН КАЯ 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ардинска, 27  

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №226/10.05.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ХИДЖИ” ООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.В, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №285/22.06.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ЕРАЙ ТРЕДИНГ” ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №283/22.06.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/22.03.2019г. 

 

ДО 

„С-КАРС-34” ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №112/20.02.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/22.03.2019г. 

 

ДО 

„АНДИ КОМ ПЛЮС” ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.Тракия, 23, вх.Б,  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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №151/14.03.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ДИОН” ООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 51. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №464/31.10.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/25.03.2019г. 

 

ДО 

„ФАРА ТУР” ООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.Беломорски, 68А. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №472/02.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/22.03.2019г. 

 

ДО 

МУРАД ИСМАИЛ МУРАД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ивайло, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №508/19.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ВООС” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.Христо Ботев, 83, вх.Б, ет.2, ап.6. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №493/14.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ЮСУФ БЕКР” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №488/08.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/22.03.2019г. 

 

ДО 

КАЛУТКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Крумовград, ул.Княз Борис Първи, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №406/30.08.2017г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/22.03.2019г. 

 

ДО 

„МУРАТ МАНДАДЖЪ” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.Б, ет.3, ап.27. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №494/14.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/22.03.2019г. 

 

ДО 

„АХМЕТ ХАЛЕФОГЛУ” - ООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 58, вх.А, ет.2, ап.6. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №498/14.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/22.03.2019г. 

 

ДО 

„МЕХМЕТ ОНАН” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Кап.Георги Георгиев,1, вх.А, ет5, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №499/15.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/22.03.2019г. 

 

ДО 

„ГЬОЧМЕН” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Кап.Георги Георгиев,1, вх.А, ет5, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №500/15.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/22.03.2019г. 

 

ДО 

„БОРД - 15” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Устрем,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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №206/23.04.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/22.03.2019г. 

 

ДО 

„КАРАДЕИРМЕН” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №476/02.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/22.03.2019г. 

 

ДО 

„САРЛАК” - ЕООД 
 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71. 

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 

Айсел Мустафова на длъжност младши експерт от 8,30ч.до17,00ч. 

за връчване на АУЗД №501/15.11.2018г. 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 22.03.2019г 

Дата на сваляне 08.04.2019г. 
 

 

 

 

 


