
 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 04.09.2020г 

       Валидно до: 18.09.2020г. 

 

          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. 

МЕХЕДАЛИ ЯКЪБ МУСАФА, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА, ЯСЕН 

СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, РЕЙХАН МЮМЮН ТАХИР, ЕРДЖАН РЕДЖЕБ 

АХМЕД, АДРИАН РУЖИНОВ АТАНАСОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ, 

МЮМЮН СМАИЛ МУСА, АЛПЕР ИБРЯМ АЛИ, ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД 

ШАБАН, КАДРИ ДЕРВИШОГЛУ, МЕСУТ ИЛМИ ХАСАН, ФИЛИП 

СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ, ЮЛИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА, РУМЕН 

СЕВДАЛИНОВ ТАНЕВ, СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН, АТАНАС 

ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАНОВ, ЮРО ТРЪСТ ЕООД и РАНГЕЛ НИКОЛАЕВ 

АНДРЕЕВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 1/04.09.2020г. 

МЕХМЕДАЛИ ЯКЪБ МУСТАФА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 62. 
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 №742/15.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 2/04.09.2020г. 

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 6. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №510/03.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 
 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 3/04.09.2020г. 

ЯСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 6. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №510/03.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 4/04.09.2020г. 

РЕЙХАН МЮМЮН ТАХИР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 113.  
Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №763/17.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 5/04.09.2020г. 

ЕРДЖАН РЕДЖЕБ АХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Дванадесета, 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 №714/08.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 6/04.09.2020г. 

АДРИАН РУЖИНОВ АТАНАСОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Дванадесета, 2А. 

 
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 №712/08.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 7/04.09.2020г. 

ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 20. 

 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №535/08.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 8/04.09.2020г. 

МЮМЮН СМАИЛ МУСА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.Б, ет.1, ап.33. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.Б, ет.1, ап.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 №647/25.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 9/04.09.2020г. 

АЛПЕР ИБРЯМ АЛИ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали,ул.Иван Балкански,7, вх.1, ет.4, ап.10  

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 28, вх.В, ет.4, 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 №4 при Айсел 

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

АУЗД №736/14.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 10/04.09.2020г. 

ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД ШАБАН  
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,  кв.Възрожденци-Прилепци, 205. 
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 №729/13.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 11/04.09.2020г. 

КАДРИ ДЕРВИШОГЛУ  
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,  кв.Възрожденци-Прилепци, 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 №636/22.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 12/04.09.2020г. 

МЕСУТ ИЛМИ ХАСАН  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 53, вх.В, ет.1, ап.37. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Ридино, общ.Джебел. 

 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 №677/01.07.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 13/04.09.2020г. 

ФИЛИП СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 57, вх.А, ет.7, ап.20. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали,  жк.Възрожденци, 57, вх.А, ет.7, ап.20. 

 Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №645/25.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 14/04.09.2020г. 

ЮЛИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Калоянци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 133. 

 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 №637/23.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 15/04.09.2020г. 

РУМЕН СЕВДАЛИНОВ ТАНЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК:  с.Калоянци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 133. 

 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 №493/01.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 16/04.09.2020г. 

СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция: гр.Момчилград, общ..Момчилград, ул.Генерал Столетов, 18А. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Момчилград, общ..Момчилград, ул.Генерал Столетов, 18А.  

 Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №670/30.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 17/04.09.2020г. 

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, общ.Пловдив, ул.Равнища, 3. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ..Кърджали, жк.Възрожденци, 34, вх.Г, ет.4, ап.60.  

 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 №509/03.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 18/04.09.2020г. 

ЮРО ТРЪСТ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  201253250 

Адрес за кореспонденция: с.Новоселци, общ.Видин 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ..Кърджали, ул.Екзарх Йосифов, 19, вх.В, ет.2, ап.41.  

 Представлявано от ВИДЕН ВАЛЕНТИНОВ ВИДЕНОВ 
 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 №656/26.06.2020г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 19/04.09.2020г. 

РАНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Орешница, общ.Кърджали, 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 №1397/03.12.2019г. 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 04.09.2020г 

Дата на сваляне 18.09.2020г. 
 

 

 

 

 


