
 

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

ДОПК 
 

       Публикувано на 04.06.2021г 

       Валидно до: 18.06.2021г. 

 
          Уведомяваме изброените лица, че в 14-дневен срок от публикуване на  

настоящото съобщение следва да се явят в Дирекция „Местни приходи”-

Община Кърджали, ул.”Деспот Слав”1/над Паспортна служба/ в  стая №4 от 

8,30ч. до 17,00ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по 

декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, 

ал.6 от ДОПК съответния документ/акт и покана в едно със съобщението  ще 

бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

НЕВЕНА ИЛИЕВА МАРТИНОВА, АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ, ЕМИН 

САЛИМЕХМЕД МЮМЮН, ВЕЛИ ДУРМУШ САДУЛА, ЛЕОПАРД 2 ХКХ 

ООД, НОРА ЗЛАТАНОВА ЧАВДАРОВА, МЕХМЕТ АЯН, НАЗИМ ЗАБИТОВ 

НАЗИФОВ, МИЛКА АРСОВА АНГЕЛОВА, БАЙРИЕ МЕХМЕДАЛИ МУРАД, 

КЕМАЛ ХАБИЛ КЕМАЛ, МУСТАФА ХАСАН СЮЛЕЙМАН, МУЗАФЕР 

САБРИ ЕЮБ, МЮМЮН МУСТАФА ЮСЕИН, ГЮЛТЕН РАСИМ МАХМУД, 

ВЕРА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА, ТЕ - СТРОЙ 2011 ООД, ГЕОРГИ 

ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР  ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ, МИРОСЛАВ 

ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ, ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ, ЛЕВЕНТ 

САРИБАЛ ЕООД, ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, ЛЕЙЛА ИСМАИЛ 

МУСА, ДЖОШКУН ФИКРЕТ МУСА, МАРИЯ БОЙКОВА ИВАНОВА,  

БАБАДЖАН 2018 ЕООД, МЕХМЕТ РАФЕТ МЕХМЕТ, НЕВЕН ИСКРЕНОВ 

ВЕЛЕВ, ЛАСТ РЕБЪЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, МАВИ КУШ - БЛУЕ БИРД - 

ГРУП ЕООД, ЗЮМБЮЛА СЕВЕРИНОВА ВАРАДИНОВА, МАРТИН АЛЕКОВ 

ВАРАДИНОВ, НЕВИН МУСТАФА САЛИ, МЕХМЕД НЕДЖАТИН МЕХМЕД, 

МЮМЮН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ, МЕТАНЕ ЕРДЖЕБ ЮЗЕИР, 

ЛЕВЕН МАРТИНОВ ЩИЛЯНОВ, МЮМЮН ГЮЛСЕН АРИФ, МЮМЮН 

ИЛЯЗОВ НЕШЕДОВ, МЛАДЕН АСЕНОВ АСЕНОВ, ЕРДЖЕБ ШУКРИ 

РЕДЖЕБ, КАЙАЛАР ГРУП ЕООД, АХМЕД МУСТАФА МЮМЮН, 

КОНСТАНТИНОС ЛЕХУДИС - АГРО ЕООД, МИЛЕНА МИТКОВА МУТЛУ, 

ЕМИЛИЯ СЕРБЕЗОВА МИЛЕНОВА, ЙОРДАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ВЕЛИН 

ЗАФИРОВ БИСЕРОВ, ГЮНСЕЛ ФАХРЕТИН САЛИ, АНГЕЛ МИТЕВ ПЕЕВ, 

ИСМЕТ ИСМАИЛ ХАЛИМ, АТАНАС СИМЕОНОВ АТАНАСОВ, КИРИЛ 

ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ, СЕВАЛ - 3 ЕООД, ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ, ХРИСТО 

СТРАХИЛОВ ЯНАЧКОВ, РУМЕН ЦВЕТАНОВ КУНЕВ и МИТКО ХРИСТОВ 

КАРАМФИЛОВ, ГРАНД АУТО 84 ЕООД, СЕМА СТРОЙ ЕООД, ДГ 

ПРОДАКШЪН ЕООД 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 1/04.06.2021г. 

НЕВЕНА ИЛИЕВА МАРТИНОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Звиница, общ.Кърджали, ул.Осма, 7. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №72/11.01.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 2/04.06.2021г. 

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 4. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №217/09.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 3/04.06.2021г. 

ЕМИН САЛИМЕХМЕД МЮМЮН  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Зелениково, общ.Кърджали, ул.Четвърта, 8. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №353/10.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 4/04.06.2021г. 

ВЕЛИ ДУРМУШ САДУЛА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Енчец, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №90/13.01.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 5/04.06.2021г. 

ЛЕОПАРД 2 ХКХ ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  203954143 

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,  с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 54 

Представлявано от ХАКАН КЕСТЕК 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №405/23.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 6/04.06.2021г. 

ВЕЛИ ДУРМУШ САДУЛА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Три могили, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 22. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №232/15.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 7/04.06.2021г. 

МЕХМЕТ АЯН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Зим зелен, общ.Кърджали, мах.Бяло място, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №306/26.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 8/04.06.2021г. 

НАЗИМ ЗАБИТОВ НАЗИФОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 22 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №184/02.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 9/04.06.2021г. 

МИЛКА АРСОВА АНГЕЛОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Сипей, общ.Кърджали, ул.Извън регулацията, 2 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №299/25.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 10/04.06.2021г. 

БАЙРИЕ МЕХМЕДАЛИ МУРАД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция с.Бащино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 183 

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Бащино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №402/22.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 11/04.06.2021г. 

КЕМАЛ ХАБИЛ КЕМАЛ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Арда, 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Арда, 3 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №428/26.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 12/04.06.2021г. 

МУСТАФА ХАСАН СЮЛЕЙМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 72 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №139/22.01.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 13/04.06.2021г. 

МУЗАФЕР САБРИ ЕЮБ  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Места, 4. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Места, 4. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №160/26.01.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 14/04.06.2021г. 

МЮМЮН МУСТАФА ЮСЕИН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 35 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №189/02.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 15/04.06.2021г. 

ГЮЛТЕН РАСИМ МАХМУД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Борец, общ.Брезово, ул.Двадесет и първа, 13 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №415/24.03            .2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 16/04.06.2021г. 

ВЕРА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Пловдив, ул.Иларион Макриополски, 106, ет.3 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Одеса, 1, вх.Б, ет.2, ап.13 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №294/25.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 17/04.06.2021г. 

ТЕ - СТРОЙ 2011 ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  202251291 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Одеса, 1, вх.Б, ет.2, ап.13. 

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Одеса, 1, вх.Б, ет.2, ап.13.  

Представлявано от ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №293/25.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 18/04.06.2021г. 

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, вх.А, ет.2, ап.12 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Горна гледка, 32 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №387/17.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 19/04.06.2021г. 

ДИМИТЪР  ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, вх.А, ет.2, ап.12 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, вх.А, ет.2, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №388/17.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 20/04.06.2021г. 

МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, вх.А, ет.2, ап.12 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, вх.А, ет.2, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №389/17.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 21/04.06.2021г. 

ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 2, вх.В, ет.7, ап.88 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 2, вх.В, ет.7, ап.88 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №386/17.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 22/04.06.2021г. 

ЛЕВЕНТ САРИБАЛ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  204122587 

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

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

Представлявано от ИЛИЯНА ЖИВКОВА ВЪКОВА 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №321/04.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 23/04.06.2021г. 

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 21, вх.В, ет.7, ап.70 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 21, вх.В, ет.7, ап.70 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №397/19.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 24/04.06.2021г. 

ЛЕЙЛА ИСМАИЛ МУСА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 27, вх.Г, ет.3, ап.46 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 27, вх.Г, ет.3, ап.46 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №319/04.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 25/04.06.2021г. 

ДЖОШКУН ФИКРЕТ МУСА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 27, вх.Г, ет.3, ап.46 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 27, вх.Г, ет.3, ап.46 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №320/04.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 26/04.06.2021г. 

МАРИЯ БОЙКОВА ИВАНОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 22, вх.Б, ет.8, ап.46 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 22, вх.Б, ет.8, ап.46 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №377/17.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 27/04.06.2021г. 

БАБАДЖАН - 2018 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  204978768 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 94, ет.Партер 

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 94, ет.Партер 

Представлявано от ДИАНА МИТКОВА ОГНЯНОВА 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №440/08.04.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 28/04.06.2021г. 

МЕХМЕТ РАФЕТ МЕХМЕТ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 56, вх.Б, ет.5, ап.35 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 56, вх.Б, ет.5, ап.35 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №305/26.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 29/04.06.2021г. 

НЕВЕН ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 104, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №314/26.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 30/04.06.2021г. 

ЛАСТ РЕБЪЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  203887965 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Арда, 3, офис 5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Арда, 3, офис 5. 

Представлявано от ЖАН-МИШЕЛ ЛУИС МАРИЯ ТЕРИС 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №328/05.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 31/04.06.2021г. 

МАВИ КУШ - БЛУЕ БИРД - ГРУП ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  204639136 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 47, ет.4, офис 5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 47, ет.4, офис 5. 

Представлявано от УФУК МАВИ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №383/17.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 32/04.06.2021г. 

НЕВЕН ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Юмер Лютви, 8. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №252/18.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 33/04.06.2021г. 

МАРТИН АЛЕКОВ ВАРАДИНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Юмер Лютви, 8. 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Юмер Лютви, 8. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №251/18.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 34/04.06.2021г. 

НЕВИН МУСТАФА САЛИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Юмер Лютви, 2. 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Юмер Лютви, 2. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №114/15.01.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 35/04.06.2021г. 

МЕХМЕД НЕДЖАТИН МЕХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Велико Търново, 3. 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Велико Търново, 3. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №309/26.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 36/04.06.2021г. 

МЮМЮН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Пътя за Калинка, 13 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Пътя за Калинка, 13 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №356/10.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 38/04.06.2021г. 

МЕТАНЕ ЕРДЖЕБ ЮЗЕИР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Вършец, 14. 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Вършец, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №207/08.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 39/04.06.2021г. 

ЛЕВЕН МАРТИНОВ ЩИЛЯНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Иван Вазов, 25. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №404/23.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 40/04.06.2021г. 

МЮМЮН ГЮЛСЕН АРИФ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Морава, 9. 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Морава, 9. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №226/10.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 41/04.06.2021г. 

МЮМЮН ИЛЯЗОВ НЕШЕДОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Рожен, 18 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали,общ.Кърджали,  ул.Рожен, 18 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №136/21.01.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 42/04.06.2021г. 

МЛАДЕН АСЕНОВ АСЕНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бленика, общ.Кърджали,  ул.Няма улица, 12 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №234/15.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 43/04.06.2021г. 

ЕРДЖЕБ ШУКРИ РЕДЖЕБ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бленика, общ.Кърджали,  ул.Извън регулия, 44 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №344/10.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

  



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 44/04.06.2021г. 

КАЙАЛАР ГРУП ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  205251179 

Адрес за кореспонденция,с.Седловина, общ.Кърджали, ул.Арда, 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Седловина, общ.Кърджали, ул.Арда, 4 

Представлявано от КЮРШАТ КАЯ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №454/21.04.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 45/04.06.2021г. 

АХМЕД МУСТАФА МЮМЮН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Солище, общ.Кърджали,  ул.Трета, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №437/08.04.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 46/04.06.2021г. 

КОНСТАНТИНОС ЛЕХУДИС - АГРО ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  203405290 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, бул.България, 47, комплекс Орфей, ет.2, офис – 14. 

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, бул.България, 47, комплекс Орфей, ет.2, офис – 14. 

Представлявано от КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИОС ЛЕХУДИС 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №422/26.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 47/04.06.2021г. 

МИЛЕНА МИТКОВА МУТЛУ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

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

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Възрожденци, 17, вх.А, ет.1, ап.4. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №301/25.02.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 48/04.06.2021г. 

ЕМИЛИЯ СЕРБЕЗОВА МИЛЕНОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Хасково, общ.Хасково, жк.Орфей, 22, вх.Е, ет.6, ап.89.  

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Хасково, общ.Хасково, жк.Орфей, 22, вх.Е, ет.6, ап.89. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №355/10.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 49/04.06.2021г. 

ЙОРДАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр. София, жк.Надежда III, 322, вх.Б, ап.25  

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр. София, жк.Надежда III, 322, вх.Б, ап.25 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №398/19.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 50/04.06.2021г. 

ВЕЛИН ЗАФИРОВ БИСЕРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Пловдив, ул.Полковник Сава Муткуров, 77 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.Кърджали, ул.Тутракан, 10, вх.А, ет.3, ап.9 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №316/02.03.2021г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 51/04.06.2021г. 

ГЮНСЕЛ ФАХРЕТИН САЛИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Стара Загора, кв.Казански, 26, вх.а, ет.2, ап.50 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.Кърджали, кв.Възрожденци – Прилепци, 40 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1086/04.09.2019г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 52/04.06.2021г. 

АНГЕЛ МИТЕВ ПЕЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Банкя, ул.Иларион Макрополски, 70 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 18, вх.Г, ет.5, ап.113 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №459/02.04.2019г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 53/04.06.2021г. 

ИСМЕТ ИСМАИЛ ХАЛИМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  с.Груево, общ.Момчилград, ул.Извън рег. план, 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    с.Соколино, общ.Момчилград, ул.Върбица, 25 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №311/12.03.2019г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 54/04.06.2021г. 

АТАНАС СИМЕОНОВ АТАНАСОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Стара Загора, ул.Захари Стоянов, 4, ет.2, ап.2 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.Стара Загора, ул.Захари Стоянов, 4, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №85/27.01.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 55/04.06.2021г. 

КИРИЛ ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.София, общ.Столична, ул.Йоан Екзарх, 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.София, общ.Столична, ул.Йоан Екзарх, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №450/21.05.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 56/04.06.2021г. 

СЕВАЛ - 3 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  123676210 

Адрес за кореспонденция,  гр.Стара Загора, ул.Света Богородица, 118, ет.4, ап.5 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.Стара Загора, ул.Света Богородица, 118, ет.4, ап.5 

Представлявано от СЕВАЛ НУРИДИН МЕХМЕД 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №555/10.06.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 57/04.06.2021г. 

ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.София, общ.Столична, ул.Цар Самуил, 149, ет.3 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.София, общ.Столична, ул.Цар Самуил, 149, ет.3 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №523/04.06.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 58/04.06.2021г. 

ХРИСТО СТРАХИЛОВ ЯНАЧКОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.София, общ.Столична, ул.Никола Войновски, 69 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.София, общ.Столична, ул.Никола Войновски, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №781/22.07.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 59/04.06.2021г. 

РУМЕН ЦВЕТАНОВ КУНЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.София, общ.Столична, жк.Левски, зона В, 11, вх.Б, ет.3, ап.21 

Адрес по чл.8 от ДОПК,    гр.София, общ.Столична, жк.Левски, зона В, 11, вх.Б, ет.3, ап.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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №1015/24.09 .2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 60/04.06.2021г. 

МИТКО ХРИСТОВ КАРАМФИЛОВ  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 23. 
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 23. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за връчване на 

АУЗД №612/19.06.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 61/04.06.2021г. 

ГРАНД АУТО 84 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  202950843 
Адрес за кореспонденция  гр.Брацигово, общ.Брацигово, ул.Братя Попови, 23 
Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Брацигово, общ.Брацигово, ул.Братя Попови, 23 
Представлявано от  СИМЕОН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за връчване на 

АУЗД №255/30.03.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 62/04.06.2021г. 

СЕМА СТРОЙ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  203039213 
Адрес за кореспонденция  с.Хрищени, общ.Стара Загора, ул.Пролетарска, 30 
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Хрищени, общ.Стара Загора, ул.Пролетарска, 30 
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 №4 при Айсел 

Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за връчване на 

АУЗД №405/15.05.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 63/04.06.2021г. 

ДГ ПРОДАКШЪН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  200472633 
Адрес за кореспонденция  с.Хрищени, общ.Стара Загора, ул.Пролетарска, 30 
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Хрищени, общ.Стара Загора, ул.Пролетарска, 30 
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 №4 при Айсел 

Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за връчване на 

АУЗД №465/27.05.2020г. 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 04.06.2021г 

Дата на сваляне 18.06.2021г. 
 
 
 

 


