
 
 

 

 

 

 

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

ДОПК 
 

       Публикувано на 27.10.2022г 

       Валидно до: 10.11.2022г. 

 

          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. 

 

МАГДАЛЕНА ЛИЛОВА ПОПХАРИТОНОВА, ВЕНЕТА АСЕНОВА 

ХУБЕНОВА, ИВАН СИМЕОНОВ СЕВОВ, СЕВГИ РЮСТЕМ АХМЕД, 

БЪДЕЩЕ 64 ЕООД, БЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА, ГЮЛБИЕ МЕХМЕД 

ШАКИР, МЮМЮН МЮМЮН САЛИМ, МЕРДИЕ НАЗЪМ САДУЛА, 

ЛЕМАН ЛЯТИФ ДУРМАЗ, КЕРИМЕ МУХАРЕМ ЮСЕИН, СИНАН 

НАСУФ ХАШИМ, НЕДЖАХТИН ШАБАН ИЗЕТ, ИРИНА ШЕНКОВА 

МЛАДЕНОВА, РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА, КРИСМАРУК ЙОАН – 

ЛИВИУ, МАТА ВЪЛКОВА ДЕЛЧЕВА, РАДОСТИНА МИТКОВА 

АСЕНОВА, ЗВЕЗДЕЛИНА МИТКОВА АСЕНОВА, АНЕЛИЯ ИЛИЯНОВА 

ЮРИЕВА, ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ, АХМЕД ИБРЯМ БЕКИР, 

КАЛУДКА ИВАНОВА БУЙШИЧ, СВЕТОСЛАВ СВЕТОЗАРОВ ПЕНЧЕВ 

и АСЯ ЮЛИЯНОВА ИСАЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№1/27.10.2022г. 

ДО 
МАГДАЛЕНА ЛИЛОВА ПОПХАРИТОНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Републиканска, 69, вх.Б, ет.2, ап.13. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Републиканска, 69, вх.Б, ет.2, 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 №139/27.05.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№2/27.10.2022г. 

ДО 
ВЕНЕТА АСЕНОВА ХУБЕНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:    
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Люляково, общ.Кърджали, ул.Васил Априлов, 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 №412/22.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№3/27.10.2022г. 

ДО 
ИВАН СИМЕОНОВ СЕВОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.Екзарх Йосиф, 21, вх.А, ет.4, ап.8.   

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Екзарх Йосиф, 21, вх.А, ет.4, ап.8.   

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 №476/05.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№4/27.10.2022г. 

ДО 
СЕВГИ РЮСТЕМ АХМЕД 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 7, вх.А, ет.2, ап.5.   

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 7, вх.А, ет.2, ап.5.   

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №462/01.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№5/27.10.2022г. 

 

ДО 

БЪДЕЩЕ 64 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 202674829 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Генерал Делов, 1. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Генерал Делов, 1. 

Представлявано от ИЛМИЕ ИСМАИЛ АХМЕД 
 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 №503/31.08.2022г. 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 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 

№6/27.10.2022г. 

ДО 
БЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.Добрич, 26.   

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Добрич, 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 №431/26.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№7/27.10.2022г. 

ДО 
ГЮЛБИЕ МЕХМЕД ШАКИР 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Гъбите, 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 №465/01.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№8/27.10.2022г. 

ДО 
МЮМЮН МЮМЮН САЛИМ 

 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.Рила, 15 

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 №393/20.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№9/27.10.2022г. 

ДО 
МЕРДИЕ НАЗЪМ САДУЛА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Скална глава, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Скална глава, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 12 

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 №123/26,05.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№10/27.10.2022г. 

ДО 
ЛЕМАН ЛЯТИФ ДУРМАЗ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Панчево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 79 

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 №466/02.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/27.10.2022г. 

ДО 
КЕРИМЕ МУХАРЕМ ЮСЕИН 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Бащино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 186 

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 №349/13.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№12/27.10.2022г. 

ДО 
СИНАН НАСУФ ХАШИМ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 98 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Калинка, 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 №336/08.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№13/27.10.2022г. 

ДО 
НЕДЖАХТИН ШАБАН ИЗЕТ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 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 №468/03.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/27.10.2022г. 

ДО 
ИРИНА ШЕНКОВА МЛАДЕНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 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 №467/03.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/27.10.2022г. 

ДО 
РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев,1 , вх.А, ет.4, ап.7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев,1 , вх.А, ет.4, 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 инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №444/27.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№16/27.10.2022г. 

ДО 
КРИСМАРУК ЙОАН – ЛИВИУ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Добурджа, 10. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Добурджа, 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 №499/24.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/27.10.2022г. 

ДО 
МАТА ВЪЛКОВА ДЕЛЧЕВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 1, вх.А, ет.7, ап.28. 

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 №445/27.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№18/27.10.2022г. 

ДО 
РАДОСТИНА МИТКОВА АСЕНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.В, ет.6, ап.22. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.В, ет.6, ап.22. 

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 №455/27.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/27.10.2022г. 

ДО 
ЗВЕЗДЕЛИНА МИТКОВА АСЕНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.В, ет.6, ап.22. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.В, ет.6, ап.22. 

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 №454/27.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/27.10.2022г. 

ДО 
АНЕЛИЯ ИЛИЯНОВА ЮРИЕВА 

 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.Възрожденци, 90, вх.В, ет.2, ап.27. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №456/27.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№21/27.10.2022г. 

ДО 
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Созопол, общ.Созопол, ул.Ропотамо, 19  

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 90, вх.В, ет.5, ап.31. 

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 №22/18.05.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№22/27.10.2022г. 

ДО 
АХМЕД ИБРЯМ БЕКИР 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Димитровград, общ.Димитровград ул.Ангел Кънчев, 2  

Адрес по чл.8 от ДОПК:с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 86 

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 №167/31.05.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№23/27.10.2022г. 

ДО 
КАЛУДКА ИВАНОВА БУЙШИЧ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Крумовград, общ.Крумовград, ул.Княз Борис Първи, 2  

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Крумовград, общ.Крумовград, ул.Княз Борис Първи, 2 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №253/22.06.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/27.10.2022г. 

ДО 
СВЕТОСЛАВ СВЕТОЗАРОВ ПЕНЧЕВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.София, р-н Възраждане, ул.Средна гора, 96 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.София, р-н Възраждане, ул.Средна гора, 96 

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 №464/01.08.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№25/27.10.2022г. 

ДО 
АСЯ ЮЛИЯНОВА ИСАЕВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Долно Черковище, общ.Стамблово 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Долно Черковище, общ.Стамблово 

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 №399/20.07.2022г. 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 27.10.2022г 

Дата на сваляне 10.11..2022г. 
 


