
 
 

 

 

 

 

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

ДОПК 
 

       Публикувано на 10.11.2022г 

       Валидно до: 24.11.2022г. 

 

          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. 

 

ЗЕКИ ЗЕКЕРИЯ АЛИ, ХРИСТИНА РАЙЧЕВА КАЛИНОВА, АХМЕД 

МЕХМЕДОВ РАСИМОВ, МАРТИН МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ, 

АНТОАНЕТА ОГНЯНОВА КОСТОВА, ФЕРДИ ДИМЧЕВ КОСТОВ, 

МАРИН НАЗМИ АХМЕД, КАРАДЕИРМЕН ЕООД, ДЖУНЕТ МЕХМЕД 

МЮМЮН, НАДЕЖДА ДИМЧЕВА ХАСАН, ГЮЛШЕН МЕХЕМЕД 

МЮМЮН, ГАЛИНА МИХАЙЛОВА НЕШКОВА, МИЛЕН СЕРГЕЕВ 

ИВАНОВ, ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРТИНОВ, МИТКО МИЛКОВ 

МАРИНОВ, ХАСИНЕ СЕИД АПТУРАХМАН, ТАЛИБ ГАЛИБ АХМЕД, 

АПТИКЕРИМ ШЕРИФОВ КЕРИМОВ, ЕЛЕНА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА, 

ФИДАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА, НАТАЛИЯ СТАЙЧЕВА 

ХРИСТОВА, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАМАТОВ, МУСА АДЕМОВ 

МУРАДОВ, АУТО БАРОН ЕООД, и ХАСАН ЮЗГЮР. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№1/10.11.2022г. 

ДО 
ЗЕКИ ЗЕКЕРИЯ АЛИ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода,47, вх.А, ет.2, ап.9. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода,47, вх.А, ет.2, 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 №502/30.08.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№2/10.11.2022г. 

ДО 
ХРИСТИНА РАЙЧЕВА КАЛИНОВА 

 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, 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 №382/19.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№3/10.11.2022г. 

ДО 
АХМЕД МЕХМЕДОВ РАСИМОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 40. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 40. 

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 №239/21.06.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№4/10.11.2022г. 

ДО 
МАРТИН МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 129. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 129. 

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 №206/15.06.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№5/14.11.2022г. 

ДО 
АНТОАНЕТА ОГНЯНОВА КОСТОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 73. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 73. 

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 №263/27.06.2022г. 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 14.11.2022г 

Дата на сваляне 28.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№6/10.11.2022г. 

ДО 
ФЕРДИ ДИМЧЕВ КОСТОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 73. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 73. 

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 №265/27.06.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№7/10.11.2022г. 

ДО 
МАРИН НАЗМИ АХМЕД 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Вършец, 6. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Вършец, 6. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №319/06.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№8/10.11.2022г. 

 

ДО 

КАРАДЕИРМЕН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 201307506 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 10. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 10. 

Представлявано от ХАТИДЖЕ КАРА 
 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 №208/15.08.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№9/10.11.2022г. 

ДО 
ДЖУНЕТ МЕХМЕД МЮМЮН 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, Местност Дур Балък, 301, №242. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, Местност Дур Балък, 301, №242. 

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 №408/21.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№10/10.11.2022г. 

ДО 

НАДЕЖДА ДИМЧЕВА ХАСАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 17. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 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 №264/27.06.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/10.11.2022г. 

ДО 

ГЮЛШЕН МЕХМЕД МЮМЮН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 76. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 76. 

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 №407/21.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№12/10.11.2022г. 

ДО 

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА НЕШКОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 36. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 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 инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №406/21.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№13/10.11.2022г. 

ДО 

МИЛЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 13. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 13. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №318/05.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/10.11.2022г. 

ДО 

ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРТИНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 32. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 №234/20.06.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/10.11.2022г. 

ДО 

МИТКО МИЛКОВ МАРИНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 9. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 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 №330/06.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№16/10.11.2022г. 

ДО 

ХАСИНЕ СЕИД АПТУРАХМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Младост, 4. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Средец, 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 инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №484/08.08.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/10.11.2022г. 

ДО 

ТАЛИБ ГАЛИБ 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.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Язовирска, 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 №353/13.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№18/10.11.2022г. 

ДО 

АПТИКЕРИМ ШЕРИФОВ КЕРИМОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Скалище, общ.Кърджали, ул.Втора, 47 
Адрес по чл.8 от ДОПК:  

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 №423/25.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/10.11.2022г. 

ДО 

ЕЛЕНА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Орешница, общ.Кърджали. 

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 №355/14.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/10.11.2022г. 

ДО 

ФИДАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, ул.Мусала, 37. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, ул.Мусала, 37. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №173/02.06.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№21/10.11.2022г. 

ДО 

НАТАЛИЯ СТАЙЧЕВА ХРИСТОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Севлиево, общ.Севлиево, ул.Георги Златев, 15А. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:с.Горско Сливово, общ.Летница, ул.Петьо Пенчев, 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 №430/26.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№22/10.11.2022г. 

ДО 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАМАТОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, Местност Остромила-4, №1, ет.5, ап.13. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Пловдив, Местност Остромила-4, №1, ет.5, ап.13. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №501/30.08.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№23/10.11.2022г. 

ДО 

МУСА АДЕМОВ МУРАДОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Асеновград, общ.Асеновград, ул.Отон Иванов, 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 №394/20.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/10.11.2022г. 

ДО 

АУТО БАРОН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 205162104 

Адрес за кореспонденция: гр.Момчилград, общ.Момчилград, ул.Кирил и Методий,16. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Момчилград, общ.Момчилград, ул.Кирил и Методий,16. 

Представлявано от ФИЛИЗ ЮСЕИНОВА РЮСТЕМОВА 
 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 №316/05.07.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№25/10.11.2022г. 

ДО 

ХАСАН ЮЗГЮР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Силен, общ.Стамболово. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Силен, общ.Стамболово. 
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 №483/08.08.2022г. 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 10.11.2022г 

Дата на сваляне 24.11..2022г. 
 

 


