
 
 

 

 

 

 

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

ДОПК 
 

       Публикувано на 07.02.2022г 

       Валидно до: 21.02.2022г. 

 
          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 №4 

от 8,30ч. до 17,00ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по 

декларация.       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. 

 

 

НЕВЕНА ИЛЯ ХРИСТОВА, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, 

ЛЮБКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА, ИСКРА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 

и ЛЕВЕН ХУБЕНОВ ДЕТЕЛИНОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 1/07.22.2022г. 

НЕВЕНА ИЛЯ ХРИСТОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.София, р-н Триадица, ул.Княз Борис I, 76, ет.1, ап.2 
Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.София, р-н Триадица, ул.Княз Борис I, 76, ет.1, ап.2 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №71/11.01.2021г. 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/ 07.02.2022г 

Дата на сваляне 21.02.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 2/07.22.2022г. 

ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.София, р-н Подуяне, жк.Хаджи Димитър, №69, вх.Г, ет.4, ап.72 
Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.София, р-н Подуяне, жк.Хаджи Димитър, №69, вх.Г, ет.4, ап.72 
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 №601/16.06.2021г. 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/ 07.02.2022г 

Дата на сваляне 21.02.2022г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 3/07.22.2022г. 

ЛЮБКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.София, р-н Красно село, жк.Лагера, 37, вх.Б, ет.6, ап.19 
Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.София, р-н Красно село, жк.Лагера, 37, вх.Б, ет.6, ап.19 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №287/24.02.2021г. 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/ 07.02.2022г 

Дата на сваляне 21.02.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 4/07.22.2022г. 

ИСКРА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Момчилград, ул.Капитан Петко Войвода, 19, вх.А, ет.5, ап.17 
Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Момчилград, ул.Капитан Петко Войвода, 19, вх.А, ет.5, 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 №412/24.03.2021г. 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/ 07.02.2022г 

Дата на сваляне 21.02.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 5/07.22.2022г. 

ЛЕВЕН ХУБЕНОВ ДЕТЕЛИНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Свиленград, общ.Свиленград, ул.Рила, 2, ет.2, ап.16 
Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Свиленград, общ.Свиленград, ул.Рила, 2, ет.2, ап.16 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №322/04.03.2021г. 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/ 07.02.2022г 

Дата на сваляне 21.02.2022г. 
 
 

 


