
 

 

 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

 
 

       Публикувано на: 09.05.2018г 

       Валидно до: 25.05.2018г. 

 

 
          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: „З и Д ГРУП”ООД , ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН 

ХАЛИЛ, „СЪН КАЛЪР”ООД, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, „СЕ-БУ-ТЕКС” ООД, 

„ЖИВКО РАДЕВ 1971”-ЕООД, „МОНИ-208”-ЕООД, „ИЛКЕ ТЕКСТИЛ” ЕООД, ШЕНАЙ 

ЕМИН МУСТАФА-ГЕНОВА, ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА,  КИРИЛ ГЕОРГИЕВ 

ПЕТКОВ, ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ, АЙЛИН СЕВАЛ СЬОНМЕЗ, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ 

НЕДЯЛКОВ, ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ХАФИЗЕ СЕБАХТИН АРИФ, ТОДОР 

ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ, ЖАНЕТА ИВАНОВА ГАНИНА, ЗЛАТИНА ОГНЯНОВА АТАНАСОВА, 

ФИЛИП АНЕЛИЕВ ДРУЖЕМИРОВ,  ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКАНОВ, ОГНЯН МИНЧЕВ 

ДИМИТРОВ, ЕТ”ЛЕФТЕР-2006-ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ”, „АЛДИ-РАШКО РАДАНОВ”ЕТ, 

„БУЛИНВЕСТ СТРОЙ”ООД, РУМЕН ФИЛИПОВ МАРИНОВ, ШЕНАЙ АЛИ МУРАД, 

СТАЙКО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ, СИЛВИЯ СТАЙКОВА ИВАНОВА, ИБРАХИМ ЙАРАМИС, 

„АМД 08”ЕООД, ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТОИЛОВ, АДЕМ ФЕИМ  ШАБАН, ЕРСИН КЪЛЪЧ, 

„ДОРУК КАРГО” „ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ” ЕТ, ИВАНКА ИЛИЕВА АЛАДЖОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/09.05.2018г. 

 

ДО 
„З и Д ГРУП”ООД 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.56,вх.Д,ет.1,ап.95 
Представлявано от ДИНКО САШЕВ ЙОРДАНОВ 
 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 №121/21.02.2018г. и Решение №МП -

05/27.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/09.05.2018г. 

 

ДО 
ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Дарец” №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 №996/05.10.2016г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/09.05.2018г. 

 

ДО 
„СЪН КАЛЪР”ООД 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Веслец” №19 
Представлявано от ШУКРИ МОХАМЕД ХАСАН 
 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 №534/04.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/09.05.2018г. 

 

ДО 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, ул.”Капитан Петко Войвода” №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 №172/04.04.2018г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/09.05.2018г. 

 

ДО 
„СЕ-БУ ТЕКС” ООД 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Видин, жк.”Съединение” №7, ет.1, ап.3 
Представлявано от ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ 
 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 №292/06.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/09.05.2018г. 

 

ДО 
„ЖИВКО РАДЕВ 1971” ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

ПРАВОПРИЕМНИК НА ДОБРЕФ-ЕООД 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  с.Хрищене, ул.Пролетарска №30,общ.Ст.Загора 
Представлявано от ЖИВКО РАДЕВ РАДЕВ 
 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 №116/04.05.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/09.05.2018г. 

 

ДО 
„МОНИ-208”ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.32, вх.В, ет.2, ап.48 
Представлявано от МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЪЧЕВ 
 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 №533/04.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/09.05.2018г. 

 

ДО 
„ИЛКЕ ТЕКСТИЛ”ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Ардинска” №2 
Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ 
 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 №531/04.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/09.05.2018г. 

 

ДО 
ШЕНАЙ ЕМИН МУСТАФА-

ГЕНОВА 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, ул.”Лиляна Димитрова” №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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №557/13.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/09.05.2018г. 

 

ДО 
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.32, вх.В, ет.2, ап.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 №491/21.09.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/09.05.2018г. 

 

ДО 
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Ардинска №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 №529/03.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/09.05.2018г. 

 

ДО 
ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”България” №42, вх.А, ет.3, 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 №523/29.09.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/09.05.2018г. 

 

ДО 
АЙЛИН СЕВАЛ СЬОНМЕЗ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Тринадесети март”№1, вх.А, ет.2, 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 №478/18.09.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/09.05.2018г. 

 

ДО 
РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Капитан Петко Войвода”№47, вх.Б, ап.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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №241/20.06.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/09.05.2018г. 

 

ДО 
ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.София, ЖК”Младост 2” бл.239, вх.6,ап.16 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №958/13.09.2016г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/09.05.2018г. 

 

ДО 
КАТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Славянска”№29 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №90/07.04.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/09.05.2018г. 

 

ДО 
ХАФИЗЕ СЕБАХТИН АРИФ 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.96, вх.В, ет.3, ап.37 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №130/15.05.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/09.05.2018г. 

 

ДО 

ТОДОР ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ 
 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Славянска”№54 

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 №130/15.05.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/09.05.2018г. 

 

ДО 
ЖАНЕТА ИВАНОВА ГАНИНА 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.106, вх.А, ет.3, 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 №142/16.05.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/09.05.2018г. 

 

ДО 
ЗЛАТИНА ОГНЯНОВА АТАНАСОВА 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Лиляна Димитрова” №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 №223/14.06.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/09.05.2018г. 

 

ДО 
ФИЛИП АНЕЛИЕВ ДРУЖЕМИРОВ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” №99, вх.А, ет.6, ап.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 №268/27.06.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/09.05.2018г. 

 

ДО 
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”Георги Сава Раковски” №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 №277/04.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/09.05.2018г. 

 

ДО 
ОГНЯН МИНЧЕВ ДИМИТРОВ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци” №214 

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 №278/04.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/09.05.2018г. 

 

ДО 
ЕТ„ЛЕФТЕР-2006-ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ” 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.”П.К.Яворов”бл.МВР, вх.А,ет.1, ап.2 
Представлявано от ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛЕФТЕРОВ 
 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 №291/06.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/09.05.2018г. 

 

ДО 
„АЛДИ-РАШКО РАДАНОВ”ЕТ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.41, вх.Б, ап.53 
Представлявано от РЕШАТ ШЕФКЕТОВ САДУЛОВ 
 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 №294/07.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/09.05.2018г. 

 

ДО 
„БУЛИНВЕСТ СТРОЙ”ООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”България” 58,  офис№3 

Представлявано от МУРАД ИСМАИЛ МУРАД 
 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 №307/17.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/09.05.2018г. 

 

ДО 
РУМЕН ФИЛИПОВ МАРИНОВ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   с.Дъждовница, общ.Кърджали,  няма улица №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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №603/22.11.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/09.05.2018г. 

 

ДО 
ШЕНАЙ АЛИ МУРАД 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Стара планина”№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 №603/22.11.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/09.05.2018г. 

 

ДО 
СТАЙКО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Антим I ”№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 №312/18.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/09.05.2018г. 

 

ДО 
СИЛВИЯ СТАЙКОВА ИВАНОВА 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Антим I ”№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 №641/20.12.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/09.05.2018г. 

 

ДО 
ИБРАХИМ ЙАРАМИС 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.82, вх.Б, ет.4, ап.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 №325/24.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/09.05.2018г. 

 

ДО 
АМД 08-ЕООД 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Стадионска №13 

Представлявано от БИСЕР МИТРЕВ МАРКОВ 
 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 №347/31.07.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/09.05.2018г. 

 

ДО 
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТОИЛОВ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.18, вх.В, ет.3, ап.76 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №349/01.08.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/09.05.2018г. 

 

ДО 
АДЕМ ФЕИМ ШАБАН 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.37, вх.Г, ет.4, ап.66 

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 №377/15.08.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/09.05.2018г. 

 

ДО 
ЕРСИН КЪЛЪЧ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, кв.Веселчани-2, бл.2, вх.В, ет.5, ап.29 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №541/09.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/09.05.2018г. 

 

ДО 
ДОРУК  КАРГО 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Републиканска” 67,бл.11 вх.А, ет.2  

Представлявано от СЕРКАН КЕСКИН 
 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 №541/09.10.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/09.05.2018г. 

 

ДО 
ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ ЕТ 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.”Сан Стефано” 16А, ап.7  

Представлявано от СТЕФАН ТОДОРОВ ЧАНЕВ 
 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 №590/15.11.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 38/09.05.2018г. 

 

ДО 
ИВАНКА ИЛИЕВА АЛАДЖОВА 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул. Ардинска №11  

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 №619/06.12.2017г. 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 09.05.2018г 

Дата на сваляне 25.05.2018г. 
 


