
 
 

 

 

 

 

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

ДОПК 
 

       Публикувано на 11.08.2022г 

       Валидно до: 25.08.2022г. 

 
          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. 

ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ХАФИЗЕ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН, ЕМИН 

ЕМУРЛА АЛИ, МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ, РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН, 

ЕМЕЛ САЛИФ КАДИР, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, ЕМРЕ АРДА, 

НАЗАР МИЛКОВА ХРИСТОВА, ХРИСТО ХАРИЕВ МЛАДЕНОВ, 

СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД, ХАЛИТ 

ХАЛИЛЮМЕР ХАСАН, НАТАЛИЯ ВИТАНОВА ДИНЛЕР, ВАЛЕНТИН 

ТОНКОВ АНТОНОВ, СТОЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ, МЕТОДИ 

АСЕНОВ БЕЛЧЕВ, СЪЛЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ЗЛАТИНА 

МИТРЕВА МЕТОДИЕВА, БИЛЯНА ВИТАНОВА ГЕТОВА, МУСТАФА 

ХЮСНЮ МЕСТАН, НУТИЯ САЛИМЕХМЕД МУСТАФА, АЛИОСМАН 

МЕХМЕД АХМЕД, МЕХМЕД МЕХМЕД МУСА, СЕВДА ВЕЛИ РЕДЖЕБ, 

ЙУМАК ЕРОЛ, РУМЕН РАШКОВ ДИМОВ, ЮКСЕЛ САБРИ КАЛЕДЖИ, 

АЙСЕР ШАБАН ОСМАН  и БАСРИ МУСТАФА ДАУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 1/11.08.2022г. 

ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция гр.Свиленград, ул.Александър Стамболийски, 26 
Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Ястреб, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 47. 

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 №214/16.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 2/11.08.2022г. 

ХАФИЗЕ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  
Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Ястреб, общ.Кърджали, ул.Изнън регулацията, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №188/07.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 3/11.08.2022г. 

ЕМИН ЕМУРЛА АЛИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  
Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №291/30.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 4/11.08.2022г. 

МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 17. 
Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 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 №25/18.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 5/11.08.2022г. 

РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Глухар, общ.Кърджали, ул.Здравец, 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 №224/17.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 6/11.08.2022г. 

ЕМЕЛ САЛИФ КАДИР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Македонци, общ.Кърджали, мах.Изгрев, 18. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Македонци, общ.Кърджали, мах.Изгрев, 18. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №46/19.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 7/11.08.2022г. 

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 6А. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 6А. 

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 №233/20.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 8/11.08.2022г. 

ЕМРЕ АРДА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Седловина, общ.Кърджали, ул.Зора, 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 №333/07.07.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 9/11.08.2022г. 

НАЗАР МИЛКОВА ХРИСТОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Родопи, 2. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Родопи, 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 №329/06.07.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 10/11.08.2022г. 

ХРИСТО ХАРИЕВ МЛАДЕНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Калоянци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №271/28.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 11/11.08.2022г. 

СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Вишеград, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 84. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Вишеград, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 84. 
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 №241/21.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 12/11.08.2022г. 

РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Седловина, общ.Кърджали, ул.Здравец, 7. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Седловина, общ.Кърджали, ул.Здравец, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №235/20.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

               
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 13/11.08.2022г. 

ХАЛИТ ХАЛИЛЮМЕР ХАСАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 84. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 84. 
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 №221/16.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 14/11.08.2022г. 

НАТАЛИЯ ВИТАНОВА ДИНЛЕР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Яне Сандански, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №130/27.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 15/11.08.2022г. 
ВАЛЕНТИН ТОНКОВ АНТОНОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 266. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 266. 

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 №64/20.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 16/11.08.2022г. 
СТОЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 245. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 245. 

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 №165/31.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 17/11.08.2022г. 
МЕТОДИ АСЕНОВ БЕЛЧЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Невестино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 33. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Невестино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 33. 

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 №23/18.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 18/11.08.2022г. 
СЪЛЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №74/20.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 19/11.08.2022г. 
ЗЛАТИНА МИТРЕВА МЕТОДИЕВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Зимзелен, общ.Кърджали, ул.Победа, 25. 

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 №279/29.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 20/11.08.2022г. 
БИЛЯНА ВИТАНОВА ГЕТОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Яне Сандански, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №129/27.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 21/11.08.2022г. 
МУСТАФА ХЮСНЮ МЕСТАН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Царевец, общ.Кърджали, ул.Няа улица, 5. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 6, вх.А, ет.7, ап.33. 

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 №72/20.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 22/11.08.2022г. 
НУТИЯ САЛИМЕХМЕД МУСТАФА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Осми март, 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 №88/23.05.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 23/11.08.2022г. 
АЛИОСМАН МЕХМЕД АХМЕД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Детелина, 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 №201/14.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 24/11.08.2022г. 
МЕХМЕД МЕХМЕД МУСА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:с.Брястово, общ.Минерални бани 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Бялка, общ.Кърджали, ул.Няма  улица, 26. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №276/29.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 25/11.08.2022г. 
СЕВДА ВЕЛИ РЕДЖЕБ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Стражевци, общ.Кърджали, ул.Няма  улица, 20. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Стражевци, общ.Кърджали, ул.Няма  улица, 20. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №212/15.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 26/11.08.2022г. 
ЙУМАК ЕРОЛ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Бленика, общ.Кърджали, ул.Извън регулацията, 33. 

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 №216/16.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 27/11.08.2022г. 
РУМЕН РАШКОВ ДИМОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Тополчане, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 13. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 83, вх.В, ет.4, ап.33   
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 №228/17.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 28/11.08.2022г. 
ЮКСЕЛ САБРИ КАЛЕДЖИ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: с.Брош, общ.Кърджали, ул.Местност Каялък, 312. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Брош, общ.Кърджали, ул.Местност Каялък, 312. 
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 №292/30.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 29/11.08.2022г. 
АЙСЕР ШАБАН ОСМАН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: гр.Габрово, общ.Габрово, ул.Столетов, 221. 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  гр.Габрово, общ.Габрово, ул.Столетов, 221. 

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 №197/10.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 30/11.08.2022г. 
БАСРИ МУСТАФА ДАУД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция: гр.Любимец, общ.Любимец, ул.Републиканска, 8 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Вишеград, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 47. 

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 №266/27.06.2022г. 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 11.08.2022г 

Дата на сваляне 25.08.2022г. 
 
 
 

 


