
 
 

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

 
 

       Публикувано на: 02.04.2018г 
       Валидно до: 17.04.2018г. 
 
 
          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 №5 от 8,30ч. до17,00ч. за 
връчване на Акт за установяване на задължения по декларация в 
едно с Покани за доброволно изпълнение на основание 
/уведомление/ по чл.182,ал.1 от ДОПК 
       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. 
 
 
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮКСЕЛ МУСТАФА ОСМАН, РОКЖЕН 
САБРИ КАРАГЬОЗ, ЕРДЖАН АЗИС ЮСЕИН, КАЛИНКА ХРИСТОВА МИТКОВА,  МЕСТАН 
МУСТАФА АХМЕД, МЮМЮН ХАСАН ЮСЕИН, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ, ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ ДИМИТРОВ, МУСТАФА САЛИ МЕХМЕДАЛИ, САЛИМ ТАСИМ БЕКИР, 
ФАХРИ ИЛЯЗ МЮМЮН,ИВАН СТОЯНОВ ЧАБАДЖАКОВ, ВАЛЕНТИН МАРИНОВ 
МАРТИНОВ, ЗАФИР СИЛВИЕВ ХАРИЗАНОВ, НЕДЖАТИН РЕДЖЕБ ОСМАН, ХАЛИЛ 
ФЕИМ МЮМЮНАЛИ, МЕРСИН МЕХМЕД ФЕЙЗУЛА, АЛИ АЛИ УСТА, МЕДИХА АЙДЪН 
РАМАДАН, ВАНЯ НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА, СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА, 
АЗИМЕ ЮСЕИН ЮСЕИН, СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН, АЙШЕ ДОРМУШ ТАСИМ, 
СЕВИНЧ ЮМЕР МУСТАФА, НУРСЕЛ ЮЗЕИР ЮСЕИН, ТЕФИК ЮСЕИН ХАСАН, КАМЕН 
ИЛИЕВ АНДРЕЕВ, АХМЕД МЕХМЕДОВ РАСИМОВ, РАСИМ ОСМАН ОСМАН,  МЛАДЕН 
КИРЕВ АТАНАСОВ, МУСА ЮСЕИН ХАБИБ, КРИСТИАН ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, 
НЕСИН НЕШЕТ ХАБИЛ, РУШЕН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН, ВИОЛЕТА СЛАВОВА 
ЮРИЕВА, СЕВДА ВЕЛИ РЕДЖЕБ, ЕМИН САМИ ЕМИН, ДИМИТЪР ТОДОРОВ СЛАВОВ, 
РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД, ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХУБЕНОВА, ТРАЯН ЕМИЛОВ 
ХУБЕНОВ, БОЙКО ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ, МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ, СЛАВКА 
ДИМОВА ПАВЛОВА, ДИМО БОРИСОВ ПАВЛОВ, ПЕТЯ БОРИСОВА ПЕТКОВА, ВИОЛЕТА 
ЙОРДАНОВА БОЙЧЕВА,  ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МАТУШЕВА, АЛЬОНА-ООД, 
ТАШТАН ЕООД, БЕЙХАН РЕЖАН САЛИМ, ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ, АНДОН 
КОЛЕВ АРАБАДЖИЕВ, ВЛАДИМИР ХИЛКО, ЛАЙТ ПОЛИС АЛ-ТАЙАР, БРЕЗИТЕ АД, 
МАРИЯН БОРИСОВ ЯКИМОВ, ИЛИАНА ХРИСТОВА АЛАДЖОВА, ФОРУМ АРЕА ЕООД, 
РАЛИЦА ПЕТЕВА СТОЕНЧЕВА, ДИМКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА, ДИМКА ИВАНОВА 
РАЙЧЕВА, СТЕФАН НАЧЕВ ГЕРОЕВ, ФОРЕСТ ГРИЙН 2003 ХАД 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/02.04.2018г. 
 

ДО 
ЮКСЕЛ МУСТАФА ОСМАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Багра, общ..Кърджали, ул.”Няма улица”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №89/02.02.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/02.04.2018г. 
 

ДО 
РОКЖЕН САБРИ КАРАГЬОЗ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Вишеград, общ..Кърджали, ул.”Няма улица”№42 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №350/13.04.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/02.04.2018г. 
 

ДО 
ЕРДЖАН АЗИС ЮСЕИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ул.”Юмер Лютви”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №353/14.04.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/02.04.2018г. 
 

ДО 
КАЛИНКА МИТКОВА ХРИСТОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ул.”Пътя за Калинка”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №394/25.04.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№5/02.04.2018г. 
 

ДО 
МЕСТАН МУСТАФА АХМЕД 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ул.”Перущица ”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №401/26.04.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/02.04.2018г. 
 

ДО 
МЮМЮН ХАСАН ЮСЕИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ул.”Рожен”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №484/30.05.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/02.04.2018г. 
 

ДО 
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ул.”Перущица”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №506/01.06.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/02.04.2018г. 
 

ДО 
МУСТАФА САЛИ МЕХМЕДАЛИ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ул.”Рожен №18а 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №567/14.06.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/02.04.2018г. 
 

ДО 
САЛИМ  ТАСИМ БЕКИР 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Мост, общ.Кърджали, ул.”Двадесет и пета” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №571/15.06.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/02.04.2018г. 
 

ДО 
ФАХРИ ИЛЯЗ МЮМЮН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Северна” №33 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №574/15.06.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/02.04.2018г. 
 

ДО 
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРТИНОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №727/18.07.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/02.04.2018г. 
 

ДО 
ХАЛИЛ ФЕИМ МЮМЮНАЛИ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Морава” №119 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №881/30.08.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/02.04.2018г. 
 

ДО 
АЛИ АЛИ УСТА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Велико Търново” №45 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №943/10.09.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/02.04.2018г. 
 

ДО 
МЕДИХА АЙДЪН РАМАДАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Морава ” №159 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1045/11.11.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/02.04.2018г. 
 

ДО 
ВАНЯ НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.София, р-н Подуяне, ж.к.”Хаджи Димитров”33,ап.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1082/29.11.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/02.04.2018г. 
 

ДО 
СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Морава ” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №164/25.05.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/02.04.2018г. 
 

ДО 
АЗИМЕ ЮСЕИН ЮСЕИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Велико Търново” №48 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №195/30.05.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/02.04.2018г. 
 

ДО 
СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Велико Търново” №48 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №197/30.05.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/02.04.2018г. 
 

ДО 
АЙШЕ ДОРМУШ ТАСИМ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Велико Търново” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №200/30.05.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/02.04.2018г. 
 

ДО 
СЕВИНЧ ЮМЕР МУСТАФА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Искър” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №310/17.07.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/02.04.2018г. 
 

ДО 
НУРСЕЛ ЮЗЕИР ЮСЕИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Юмер Лютви” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №565/20.10.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/02.04.2018г. 
 

ДО 
ТЕФИК ЮСЕИН ХАСАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Морава” №21 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №89/07.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/02.04.2018г. 
 

ДО 
КАМЕН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Пътя за Калинка” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №90/07.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/02.04.2018г. 
 

ДО 
АХМЕД МЕХМЕДОВ РАСИМОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №91/07.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/02.04.2018г. 
 

ДО 
АХМЕД МЕХМЕДОВ РАСИМОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №91/07.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/02.04.2018г. 
 

ДО 
РАСИМ ОСМАН ОСМАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №123/22.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/02.04.2018г. 
 

ДО 
МЛАДЕН КИРЕВ АТАНАСОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Иванци, общ.Кърджали, ул.”Двадесета” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №226/14.06.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/02.04.2018г. 
 

ДО 
МУСА ЮСЕИН ХАБИБ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   с.Ястреб, общ.Кърджали, Извън регулация” №20 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №234/16.06.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/02.04.2018г. 
 

ДО 
КРИСТИАН ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр..Кърджали, ж.к.Възрожденци,бл.55,вх.Д,ет.7,ап.111 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №256/23.06.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/02.04.2018г. 
 

ДО 
НЕСИН НЕШЕТ ХАБИЛ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Чифлик,общ.Кърджали, ул.”Няма” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №276/03.07.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/02.04.2018г. 
 

ДО 
РУШЕН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Енчец, общ.Кърджали, ул.”Първа” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №549/03.07.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/02.04.2018г. 
 

ДО 
ВИОЛЕТА СЛАВОВА ЮРИЕВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.”Първи май” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №554/12.10.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/02.04.2018г. 
 

ДО 
СЕВДА ВЕЛИ РЕДЖЕБ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Стражевци, общ.Кърджали, ул.”Няма” №20 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

            Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №579/13.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/02.04.2018г. 
 

ДО 
ЕМИН САМИ ЕМИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.”Изгрев” №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №558/16.10.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/02.04.2018г. 
 

ДО 
ДИМИТЪР ТОДОРОВ СЛАВОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл.107,вх.В,ет.5,ап.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №564/18.10.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/02.04.2018г. 
 

ДО 
РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Седловина общ.Кърджали, ул.”Здравец”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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №577/13.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/02.04.2018г. 
 

ДО 
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХУБЕНОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Никола Иванов №22, вх.А, ет.1, ап.1 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №599/21.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 38/02.04.2018г. 
 

ДО 
ТРАЯН ЕМИЛОВ ХУБЕНОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Никола Иванов №22, вх.А, ет.1, ап.1 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №598/21.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 39/02.04.2018г. 
 

ДО 
БОЙКО ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, Ж.К.”Възрожденци” бл.47, ет.1, ап.69 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №117/21.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 40/02.04.2018г. 
 

ДО 
МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Сипей, мах.Осил №17 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

            Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №589/15.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 41/02.04.2018г. 
 

ДО 
СЛАВКА ДИМОВА ПАВЛОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”България” бл.31,вх.А ет.1, ап.2 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

            Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №601/21.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 42/02.04.2018г. 
 

ДО 
ДИМО БОРИСЛАВОВ ПАВЛОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”България” бл.31,вх.А ет.1, ап.2 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

            Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №129/26.02.2018г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 43/02.04.2018г. 
 

ДО 
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА БОЙЧЕВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” бл.47,вх.Г ет.1, ап.69 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №498/25.09.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 44/02.04.2018г. 
 

ДО 
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МАТУШЕВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.”Веселчани” ул.”Аида”№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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №88/06.04.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 45/02.04.2018г. 
 

ДО 

АЛЬОНА - ООД 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” бл.24,вх.В,ап.24 
Представлявано от ЕЛЕНА ИВАНОВА ХИЛЪКО 
 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №635/18.12.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 46/02.04.2018г. 
 

ДО 

ТАШТАН ЕООД 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, Промишлена зона- изток, база Петрол 
Представлявано от  ЕБУБЕКИР ТАШТАН 
 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №578/13.11.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 47/02.04.2018г. 
 

ДО 

БЕЙХАН РЕЖАН САЛИМ 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с.Багра,  гр.Кърджали, ул.Няма №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №397/28.08.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 48/02.04.2018г. 
 

ДО 
ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.Беломорски №75, вх.Б, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №505/27.09.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 49/02.04.2018г. 
 

ДО 

АНДОН КОЛЕВ АРАБАДЖИЕВ 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с гр.Варна, ул.”Любен Каравелов” №3,вх.А,ет.5,ап.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №815/11.08.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 50/02.04.2018г. 
 

ДО 

ВЛАДИМИР ХИЛКО 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция с.Горно Драглище, общ.Разлог,ул. Двадесет и първа №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №588/17.06.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 51/02.04.2018г. 
 

ДО 

ЛАЙТ ПОЛИС АЛ-ТАЙАР 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с гр.Кърджали, жк”Възрожденци”,бл.18,вх.Г, ет.6, 
ап.117 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №502/26.09.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 52/02.04.2018г. 
 

ДО 

МАРИЯН БОРИСОВ ЯКИМОВ 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с гр.София, р-н Връбница 2, №621, вх.В, ет.2, ап.51  
Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

            Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №920/07.09.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 53/02.04.2018г. 
 

ДО 

БРЕЗИТЕ-АД 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  с гр.Казанлък, ул.Войнишка, №59, вх.Б, ет.1, ап.14  
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №636/18.12.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 54/02.04.2018г. 
 

ДО 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДИМИТРОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,жк.Възрожденци,бл.3,вх.Б,ет.1,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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №510/02.06.2016г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 55/02.04.2018г. 
 

ДО 
ИЛИАНА ХРИСТОВА АЛАДЖОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Пловдив, ул.Георги Кирков №40,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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №128/15.05.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 56/02.04.2018г. 
 

ДО 
ФОРУМ АРЕА ЕООД 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Пловдив, ул.Победа №37, ет.2, ап.6 
Представлявано от  Петър Симеонов Иванов 
 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №319/19.07.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 57/02.04.2018г. 
 

ДО 

РАЛИЦА ПЕТЕВА СТОЕНЧЕВА 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Пловдив, ул.Златю Бояджиев, №27, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №342/28.07.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 58/02.04.2018г. 
 

ДО 

ДИМКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Хасково, кв.Орфей, №31,вх.Г, ет.6, ап.71 
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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №438/08.09.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 59/02.04.2018г. 
 

ДО 

СТЕФАН НАЧЕВ ГЕРОЕВ 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Хасково, ул.Преображение, №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №127/15.05.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 60/02.04.2018г. 
 

ДО 

ФОРЕСТ ГРИЙН 2003 ХАД 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Хасково, кв.Орфей, №26, ет.1 
Представлявано от  ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАСОКОВ 
 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №317/19.07.2017г. 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 02.04.2018г 
Дата на сваляне 17.04.2018г. 
 
 
 


