
 
 

 

 

 

 

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

ДОПК 
 

       Публикувано на 15.09.2022г 

       Валидно до: 29.09.2022г. 

 

          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. 

 

 

КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС-ООД, АЛКА БГ ЕООД, 

АЙЛИН ИСМЕТ МЕХМЕД, СТЕФКА ХРИСТОВА ГЕРДЖИЛОВА, 

ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, САЛИ 

САБРИ КЕРИМ, КРАСИМИР ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ, ПЕМПЕ 

МУСТАФА ШАБАН, НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ЕФТИМОВА, ИВАН 

ИВАНОВИЧ ТЕРЗИЕВ, ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ 

КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА, МЮМЮН  БАХРИ МУРАД, АЛИ 

ЧЕТИНКАЯ ЕООД, ФАТМЕ НАЗМИ АХМЕД, РАДОСТИН ЯСЕНОВ 

РАШКОВ,  ЕРАЙ ТРЕДИНГ ЕООД, МОСТ ФУРАЖИ ЕООД, ИСМАИЛ 

ХАЛИЛ ИСМАИЛ, БОГДАН ИВАЙЛОВ МАВРОДИЕВ, РИДВАН 

МУСТАФА МУСТАФА, МЕХМЕД АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ,  ДИМИТЪР 

СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ, ХАЛИЛ ВАТАНСЕВЕР,  ЕМИЛ МАРИНОВ 

ЛАЛОВ, КЕРИМЕ ЙЕШЕЛЛЕР, МУКАДДЕС ДИЛЕК ЙОЗТЮРК, 

КАДРИЕ БАША, ЕМРАХ НУРШЕН АПТУЛА, РОСА АСЕНОВА 

ОВЧАРОВА, СЕВДАЛИН АСЕНОВ ОВЧАРОВ, РОСИ - РОСА 

ОВЧАРОВА ЕТ, СПЕШАЛ - 16 ЕООД, АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 

ОСТРИОГЛО, ДИМИТЪР НАЧЕВ ДИМИТРОВ, АЛИПИ АСЕНОВ 

ХАДЖИЕВ, МЮМЮН МУСА АЛИ, ТЮБТРОНИКС ЕООД,  ЗЛАТКА 

ДИМИТРОВА ПАВЛОВА, ХАЛИЛ САЛИФ МЕХМЕД и ИРЕНА 

СТОЯНОВА ЗЪЗДРОВА. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№1/15.09.2022г. 

 

ДО 
КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС-ООД                         

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108573782 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.България, 47, комп.Орфей, офис,2. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, бул.България, 47, комп.Орфей, офис,2. 

Представлявано от КЕЙТ АЛАН КЕНТИНГТЪН и КРИСТИН ФЕРГЮСЪН БЕЙТ 
 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 №237/20.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№2/15.09.2022г. 

 

ДО 

АЛКА БГ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 200377035 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.България, 47, комп.Орфей, офис,2. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, бул.България, 47, комп.Орфей, офис,2. 
Представлявано от ДЖОШКУН ЕЛМАС 
 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 №148/30.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№3/15.09.2022г. 

 

ДО 

АЙЛИН ИСМЕТ МЕХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 16, вх.А, ет.5, ап.9. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 16, вх.А, ет.5, ап.9. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №194/09.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№4/15.09.2022г. 

 

ДО 

СТЕФКА ХРИСТОВА ГЕРДЖИЛОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Отец Паисий, 17, вх.А, ет.6, ап.17. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Отец Паисий, 17, вх.А, 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 №149/30.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№5/15.09.2022г. 

 

ДО 

ЮСУФ САЛИФ АЛИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   с.Звезделина, общ.Кърджали, ул.Яня  Лъскова, 30. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: :   с.Звезделина, общ.Кърджали, ул.Яня  Лъскова, 30. 

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 №210/15.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№6/15.09.2022г. 

 

ДО 

ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 
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 №295/01.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№7/15.09.2022г. 

 

ДО 

САЛИ САБРИ КЕРИМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:    
Адрес по чл.8 от ДОПК: :   с.Зелениково, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 23. 

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 №351/13.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№8/15.09.2022г. 

 

ДО 

КРАСИМИР ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:    
Адрес по чл.8 от ДОПК: :   с.Долище, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 60. 

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 №251/22.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№9/15.09.2022г. 

 

ДО 

ПЕМПЕ МУСТАФА ШАБАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   с.Костино, общ.Кърджали, ул.Втора, 7 
Адрес по чл.8 от ДОПК: :   с.Крушевска, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 9. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №238/20.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/15.09.2022г. 

 

ДО 

НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ЕФТИМОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   с.Груево, общ.Момчилград 
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Груево, общ.Момчилград 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №402/21.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№12/15.09.2022г. 

 

ДО 

ИВАН ИВАНОВИЧ ТЕРЗИЕВ  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 11, вх.Г, ет.1, ап.123. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 11, вх.Г, ет.1, ап.123. 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №287/30.06..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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№13/15.09.2022г. 

 

ДО 

ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 13, вх.Д, ет.6, ап.34. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 13, вх.Д, ет.6, ап.34. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №303/04.07..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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/15.09.2022г. 

 

ДО 

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 4, вх.В, ет.10, ап.97. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 4, вх.В, ет.10, ап.97. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №178/06.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/15.09.2022г. 

 

ДО 

МЮМЮН  БАХРИ МУРАД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:    

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 4, вх.А, ет.2, ап.7. 

 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №347/13.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№16/15.09.2022г. 

 

ДО 

АЛИ ЧЕТИНКАЯ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 204256846 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71. 

Представлявано от АХМЕТ ЮЧЛЕР 
 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 №252/22.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/15.09.2022г. 

 

ДО 

ФАТМЕ НАЗМИ АХМЕД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Асеноград, ул.Малина, 2    

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 16, вх.А, ет.13, ап.88. 

 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №321/06.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№18/15.09.2022г. 

 

ДО 

РАДОСТИН ЯСЕНОВ РАШКОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 21, вх.Г, ет.6, ап.90. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 21, вх.Г, ет.6, ап.90. 

 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №293/01.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/15.09.2022г. 

 

ДО 

ЕРАЙ ТРЕДИНГ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203940766 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37. 

Представлявано от ХЮСЕЙН ГЮЛЕР 
 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 №268/27.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/15.09.2022г. 

 

ДО 

МОСТ ФУРАЖИ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108010677 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ет.5, ап.14. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ет.5, ап.14. 

Представлявано от МИРАСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ 
 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 №202/14.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№21/15.09.2022г. 

 

ДО 

ИСМАИЛ ХАЛИЛ ИСМАИ  
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 40, вх.Б, ет.1, ап.16. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 40, вх.Б, ет.1, 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №245/21.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№22/15.09.2022г. 

 

ДО 

БОГДАН ИВАЙЛОВ МАВРОДИЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 33, вх.Б, ет.2, ап.29. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 33, вх.Б, ет.2, ап.29. 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №159/30.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№23/15.09.2022г. 

 

ДО 

РИДВАН МУСТАФА МУСТАФА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 37, вх.Д, ет.5, ап.92. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 37, вх.Д, ет.5, ап.92. 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №242/21.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/15.09.2022г. 

 

ДО 

МЕХМЕД АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 47, вх.Б, ет.3, ап.27. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Звезделина,  ул.Извън регулация, 3 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №140/27.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№25/15.09.2022г. 

 

ДО 

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 47, вх.В, ет.1, ап.47. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 47, вх.В, ет.1, ап.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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №205/15.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№26/15.09.2022г. 

 

ДО 

ХАЛИЛ ВАТАНСЕВЕР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 118. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 118. 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №142/27.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№28/15.09.2022г. 

 

ДО 

ЕМИЛ МАРИНОВ ЛАЛОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 173. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 173. 

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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №267/27.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№29/15.09.2022г. 

 

ДО 

КЕРИМЕ ЙЕШЕЛЛЕР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 18. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №415/22.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№30/15.09.2022г. 

 

ДО 

МУКАДДЕС ДИЛЕК ЙОЗТЮРК  
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 18. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №414/22.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№31/15.09.2022г. 

 

ДО 

КАДРИЕ БАША  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 18. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденц – Прилепци, 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №413/22.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№32/15.09.2022г. 

 

ДО 

ЕМРАХ НУРШЕН АПТУЛА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 57, вх.Г, ет.9, ап.93. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденц, 57, вх.Г, ет.9, ап.93. 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №236/20.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№33/15.09.2022г. 

 

ДО 

РОСА АСЕНОВА ОВЧАРОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.Иван Балкански, 21, вх.Б. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Иван Балкански, 21, вх.Б. 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №218/16.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№34/15.09.2022г. 

 

ДО 

СЕВДАЛИН АСЕНОВ ОВЧАРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.Иван Балкански, 21, вх.Б. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Иван Балкански, 21, вх.Б. 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №219/16.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№35/15.09.2022г. 

 

ДО 

РОСИ - РОСА ОВЧАРОВА ЕТ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 818047531 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Иван Балкански, 21, вх.Б. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Иван Балкански, 21, вх.Б. 

Представлявано от РОСА АСЕНОВА ОВЧАРОВА 
 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 №217/16.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№36/15.09.2022г. 

 

ДО 

СПЕШАЛ - 16 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203630294 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 93, вх.Б, ет.4, ап.20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 93, вх.Б, ет.4, ап.20 

Представлявано от ФУАТ САРПЕР 
 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 №156/30.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№37/15.09.2022г. 

 

ДО 

АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 

ОСТРИОГЛО 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 103, вх.Г, ет.1, ап.36 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 103, вх.Г, ет.1, ап.36 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №300/01.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№38/15.09.2022г. 

 

ДО 

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.А, ет.2, ап.44 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 60, вх.А, 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №225/17.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№39/15.09.2022г. 

 

ДО 

АЛИПИ АСЕНОВ ХАДЖИЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Момчилград, ул.Шипка, 4. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Момчилград, ул.Шипка, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №420/25.07.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№40/15.09.2022г. 

 

ДО 

МЮМЮН МУСА АЛИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Чорбаджийско, общ.Кирково, ул.Съединение, 41. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Чорбаджийско, общ.Кирково, ул.Съединение, 41. 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №288/30.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№41/15.09.2022г. 

 

ДО 

ТЮБТРОНИКС ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 124640472 

Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, р-н Централен, ул.Хр.Г. Данов, 43. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Пловдив, р-н Централен, ул.Хр.Г. Данов, 43. 

Представлявано от КЕВИН ФИЛИПС САНДЪРС 
 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №230/17.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№42/15.09.2022г. 

 

ДО 

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Димитровград, ул.Емилиян Станев, 15, вх.А, ет.7, ап.19. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Димитровград, ул.Емилиян Станев, 15, вх.А, ет.7, 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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №102/25.05.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 

 

 



 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№43/15.09.2022г. 

 

ДО 

ХАЛИЛ САЛИФ МЕХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Първомай, общ.Първомай, ул.Яворов,46. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Първомай, общ.Първомай, ул.Яворов,46. 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №261/24.06.2022г. 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 15.09.2022г 

Дата на сваляне 29.09.2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№44/15.09.2022г. 

ДО 

ИРЕНА СТОЯНОВА ЗЪЗДРОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.София, жк.Надежда, -2, 233, ет.14, ап.82. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.София, жк.Надежда, -2, 233, ет.14, ап.82. 
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 инпректор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №360/18.07.2022г. 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 
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