
 

 

 

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

       Публикувано на 07.02.2023г 

       Валидно до: 21.02.2023г. 

 

          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. 

 
НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, ЖАСМИН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД, ШЕРКАН КАЯ ЕООД, 

ХАЛИЛ НУРИ ХАСАН, ЗАМБООТРАНСПОРТ ЕООД, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ, МЕСУТ 

САЛИФ ШЕРИФ, ЕРКАН ДЕМИР ЕООД, БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, ГЮНЕШ 363 ЕООД, 

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ,  МАРИЯ КРАСИМИРОВА КИРЕКЧИЕВА, 

БАЙКИМ БГ ЕООД,  МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ, БЕЛЛА ООД, ДЕМИРКАЯ ЕООД, 

ОЗАН БАЙГЪН ЕООД, МАРТИН СЕВЕРИНОВ ИВАНОВ, РОСТИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ 

ХРИСТОВ, ФЕРДИ МЮМЮНАЛИ МЮМЮН, МЕХМЕД АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ, ГЕОРГИ 

ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ, Д и З ГРУП ООД,  БИРОЛ БАЙРЯМАЛИ БАЙРЯМ, ЧАЙЛАК ИНПОРТ 

ЕКСПОРТ ЕООД, РОДОПИ ЕКСПРЕС ЕООД, ИМАЖ ИНВЕСТ – ЕООД,  ГЛАС СТИЛ ДЖАН 

ЕООД, НАРМИНА ИСМАИЛОВА ЕООД, САДЪК ТАХИР ТАХИР, НАСКА ФИЛИПОВА 

ГЕОРГИЕВА, СТЕФАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ, ТУНЧ ЕООД, НИКОЛА ДИМИТРОВ 

РАДЕВ, РАШКО ТОДОРОВ  ЖИВКОВ, ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ, ВОСС ЕООД, 

ШЕЗАЙ ГАЛЕВ ХРИСТОВ, ШИРИН КАДИР ЮСЕИН, ВАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА, ДИОН 

ООД, СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИМИТРОВ, ТУНДЖАЙ АТАСОЙ ООД, МУРАТ КЕТРЕЗ ЕООД, 

СЕРХАТ УЛУ ЕООД, СЕЗЕН ТОРАН ЕООД, МОХАММЕД ИСАМ АБДУЛРАЗЗАК ООД, 

ИПАРХО-2014 ООД, КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ ЕООД, АБДУРРАХМАН КАЛАДЖЪ, СУНА 

САЛИБРАХИМ КАЛАДЖЪ, СТЕФАН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ, АТАЛАЙ ИБИШ  

СЮЛЕЙМАН, МЮМЮН АХМЕД МЮМЮН, ВЕЛИ КАДРИШЕН РАСИМ, ДАНАИЛ 

ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, АНДРИАНИ ГЕОРГИУ КАКУЛЛИ, ГЕОРГИОС КАКУЛЛИС, МАРИА 

ГЕОРГИУ КАКУЛЛИ,  ТОМА ЛИЧЕВ ВАСИЛЕВ, ЙОРДАН СТОЕВ СОЛАКОВ,  ИЛКСЕН 

БАЛАМ 2008 ЕООД, СЕЗГИН НАДЖИЕВ ОСМАНОВ, ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ТОНГОВА, 

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ТОНГОВ, ХРИСТО АНГЕЛОВ РУСЕВ, РОСИЦА АНГЕЛОВА РУСЕВА, 

МАРИН ВЕЛКОВ ПОПАНАСТАСОВ, НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ПОПАНАСТАСОВ, МАХМУД - 

МАХМУД ЮСЕИН ЕТ, МАХМУД ЮСЕИН РАШИД, РОМАН МИЛЧОВ СТАМЕНОВ, 

ЛАВИЛЛА ЕООД, ХАКАН КОЧАК ЕООД, ЮЧЮНДЖЮ ЕООД, ТЛС АСАНСЬОРИ ООД, 

АХМЕТ ДОГАН СЕЗЕН ЕООД, ПОНДОС - КАРС ЕООД,  АНГЕЛ АСЕНОВ РАЧЕВ, 

ДЖЕЙЛЯН ХАМЗА СЮЛЕЙМАН, ЮЛИЯН БЕЛЕВ ТОДОРОВ, ГЮЛЮСТАН ФАХРИ 

ИБРЯМ, ДЕНИКЕР-МАРМЕКС-ООД, ООД, СЮЛЕЙМАН ХЮСАМЕТИНОВ АХМЕДОВ, 

БИНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА, НАДЯ БФ ЕООД, ДЖАН АВДЖЪ, РАЙЧО  ДИЧЕВ 

ПАЛАЗОВ и САЛИБРАМ САЛИ ЕМИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№1/07.02.2023г. 

ДО 

НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.В, ет.7, ап.89 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.В, ет.7, 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 №717/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№02/07.02.2023г. 

ДО 

ЖАСМИН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203217388 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.А, ап.4. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.А, ап.4. 

Представлявано от  АДНАН СЬОНМЕЗ 
 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 №770/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№3/07.02.2023г. 

ДО 

ШЕРКАН КАЯ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203469706 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  жк.Възражденци, 2, вх.Б, ет.6, ап.50. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възражденци, 2, вх.Б, ет.6, ап.50. 

Представлявано от  АХМЕТ ЮЧЛЕР 
 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 №786/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№4/07.02.2023г. 

ДО 

ХАЛИЛ НУРИ ХАСАН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 1, вх.Б, ет.1, ап.39 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 1, вх.Б, ет.1, ап.39 
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 №828/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№5/07.02.2023г. 

ДО 

ЗАМБООТРАНСПОРТ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 204324770 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  жк.Възрожденци, 7, вх.А, ет.2, ап.2. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 7, вх.А, ет.2, ап.2. 

Представлявано от  ТИБЕТ ДЖЕЛЕПГИЛ 
 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 №844/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№6/07.02.2023г. 

ДО 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 12, вх.Б, ет.3, ап.27 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 12, вх.Б, ет.3, ап.27 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №787/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№7/07.02.2023г. 

ДО 

МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.4, ап.24 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.4, ап.24 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №865/30.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№8/07.02.2023г. 

 

ДО 

ЕРКАН ДЕМИР ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203966619 

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

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

Представлявано от  ИЛИЯНА ЖИВКОВА ВЪКОВА и АХМЕТ ЮЧЛЕР 
 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 №830/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№9/07.02.2023г. 

ДО 

БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 18А, вх.Б, ет.1, ап.14 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 18А, вх.Б, ет.1, ап.14 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №712/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№10/07.02.2023г. 

 

ДО 

ГЮНЕШ 363 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203575143 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  жк.Възрожденци, 17, вх.Б, ет.3, ап.43. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 17, вх.Б, ет.3, ап.43. 

Представлявано от  МУСТАФА КАЛЪЧ 
 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 №799/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/07.02.2023г. 

ДО 

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №691/18.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№12/07.02.2023г. 

ДО 

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №768/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№13/07.02.2023г. 

 

ДО 

БАЙКИМ БГ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203568070 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37. 

Представлявано от  МЕХМЕТ АЛКАН 
 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 №797/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/07.02.2023г. 

ДО 

МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ет.5, ап.14 
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ет.5, ап.14 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №647/16.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/07.02.2023г. 

ДО 

БЕЛЛА ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108688293 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  бул.Христо Ботев, 90, ап.5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, бул.Христо Ботев, 90, ап.5. 

Представлявано от  ХАСАН АЙДЪН 
 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 №696/18.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№16/07.02.2023г. 

ДО 

ДЕМИРКАЯ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 205247736 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  ул.Стефан Стамболов, 7, вх.А, ет.5, ап.14. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Стефан Стамболов, 7, вх.А, ет.5, ап.14. 

Представлявано от  СОСО САПАРИДЗЕ 
 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 №849/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/07.02.2023г. 

ДО 

ОЗАН БАЙГЪН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 204408859 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  жк.Възрожденци, 44, вх.В, ет.6, ап.47. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 44, вх.В, ет.6, ап.47. 

Представлявано от  ОЗАН БАЙГЪН 
 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 №847/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

  

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№18/07.02.2023г. 

ДО 

МАРТИН СЕВЕРИНОВ ИВАНОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.В, ет.7, ап.56. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.В, ет.7, ап.56. 
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 №815/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/07.02.2023г. 

ДО 

РОСТИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.В, ет.2, ап.40. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 117. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №809/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/07.02.2023г. 

ДО 

ФЕРДИ МЮМЮНАЛИ МЮМЮН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52А, вх.А, ет.7, ап.19. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52А, вх.А, ет.7, ап.19. 

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 №798/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№21/07.02.2023г. 

ДО 

МЕХМЕД АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   с.Лясковец, общ.Стамболово 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.Д, ет.7, ап.95. 

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 №709/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№23/07.02.2023г. 

ДО 

ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.7, ап.60. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.7, 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 №785/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/07.02.2023г. 

ДО 

Д и З ГРУП ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108684737 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  жк.Възрожденци, 56, вх.Д, ет.1, ап.95. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.Д, ет.1, ап.95. 

Представлявано от  ДИНКО САШЕВ ЙОРДАНОВ и ЗЛАТКО ПЛАМЕНОВ КАМЕНОВ 
 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 №561/09.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№25/07.02.2023г. 

ДО 

БИРОЛ БАЙРЯМАЛИ БАЙРЯМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.3, ап.48. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.3, ап.48. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №538/04.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№26/07.02.2023г. 

ДО 

ЧАЙЛАК ИНПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203484779 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали,  бул.Христо Ботев, 85. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85. 

Представлявано от  МУРАТ ЧАЙЛАК 
 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 №788/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№27/07.02.2023г. 

ДО 

РОДОПИ ЕКСПРЕС ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108562138 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  бул.Христо Ботев, Бетонов център-Хидрострой 

Адрес по чл.8 отДОПК:гр.Кърджали, бул.Христо Ботев,  Бетонов център-Хидрострой 

Представлявано от  ХРИСТО САШЕВ ГЪРБЕВ 
 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 №667/16.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№28/07.02.2023г. 

ДО 

ИМАЖ ИНВЕСТ – ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 201684197 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  бул.Христо Ботев, 112. 

Адрес по чл.8 отДОПК:гр.Кърджали, бул.Христо Ботев,  112. 

Представлявано от  УГУР ЧЕЛИК 
 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 №722/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№29/07.02.2023г. 

ДО 

ГЛАС СТИЛ ДЖАН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108651132 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  жк.Възрожденци, 97, вх.А, ет.1, ап.34. 

Адрес по чл.8 отДОПК:гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 97, вх.А, ет.1, ап.34. 

Представлявано от  ДЖЕВДЕТ ДАЛИПОВСКИ 
 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 №567/09.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№29/07.02.2023г. 

ДО 

НАРМИНА ИСМАИЛОВА ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203692851 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  ул.Евридика, 1, вх.А, ет.3, ап.7. 

Адрес по чл.8 отДОПК:гр.Кърджали, ул.Евридика, 1, вх.А, ет.3, ап.7. 

Представлявано от  НАРМИНА ИСМАИЛОВА 
 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 №811/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№31/07.02.2023г. 

ДО 

САДЪК ТАХИР ТАХИР 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 92, вх.В, ет.1, ап.31. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.3, ап.48. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №534/04.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№32/07.02.2023г. 

ДО 

НАСКА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 107, вх.Б, ет.3, ап.23. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 107, вх.Б, ет.3, ап.23. 

 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №526/03.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№33/07.02.2023г. 

ДО 

СТЕФАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 94, вх.А, ет.5, ап.32. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 94, вх.А, ет.5, ап.32. 

 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №510/01.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№34/07.02.2023г. 

ДО 

ТУНЧ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203433877 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  кв.Възрожденци – Прилепци, 104. 

Адрес по чл.8 отДОПК:гр.Кърджали, кв.Възрожденци – Прилепци, 104. 

Представлявано от  ШЕНОЛ ШУКРИ 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 №781/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№35/07.02.2023г. 

ДО 

НИКОЛА ДИМИТРОВ РАДЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, кв.Възрожденци Прилепци, 74. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденци Прилепци, 74. 

 

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 №732/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№36/07.02.2023г. 

ДО 

РАШКО ТОДОРОВ  ЖИВКОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, кв.Възрожденци Прилепци, 29. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденци Прилепци, 29. 

 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №706/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№37/07.02.2023г. 

ДО 

ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, кв.Възрожденци Прилепци, 145. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, кв.Възрожденци Прилепци, 145. 

 

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 №685/16.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№38/07.02.2023г. 

ДО 

ВОСС ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203340184 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  ул.Кап.Георги Георгиев, 1, вх.А, ет.5, ап.13. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ,  ул.Кап.Георги Георгиев, 1, вх.А, ет.5, ап.13 

Представлявано от  ОНУР ДЖЕЙЛАН 
 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 №643/15.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№39/07.02.2023г. 

ДО 

ШЕЗАЙ ГАЛЕВ ХРИСТОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 106 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 106 

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 №975/07.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№40/07.02.2023г. 

ДО 

ШИРИН КАДИР ЮСЕИН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Пловдив, ул.Ален мак, 4, ет.8, ап.60 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Момчилград, ул.Чучулига, 14А. 

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 №579/10.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№41/07.02.2023г. 

ДО 

ИВАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Металург, 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Металург, 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 №780/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№42/07.02.2023г. 

ДО 

ДИОН ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 1085354785 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали,  ул.Капитан Петко Войвода, 51. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ,  ул.Капитан Петко Войвода, 51. 

Представлявано от  ОКСАНА ИВАНОВА 
 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 №660/16.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№43/07.02.2023г. 

ДО 

СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИМИТРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Първи май, 21. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Първи май, 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 №1037/12.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№44/07.02.2023г. 

ДО 

ТУНДЖАЙ АТАСОЙ ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203537301 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Представлявано от  ГЮРКАН АСЛАН и ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №791/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№45/07.02.2023г. 

ДО 

МУРАТ КЕТРЕЗ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203567374 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Представлявано от  ГЮРКАН АСЛАН  
 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 №794/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№46/07.02.2023г. 

ДО 

СЕРХАТ УЛУ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203650012 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Представлявано от  ГЮРКАН АСЛАН  
 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 №807/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№47/07.02.2023г. 

ДО 

СЕЗЕН ТОРАН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 202859895 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Представлявано от  ГЮРКАН АСЛАН  
 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 №731/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№48/07.02.2023г. 

ДО 

МОХАММЕД ИСАМ АБДУЛРАЗЗАК ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203397559 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Ардинска, 2 

Представлявано от  ГЮРКАН АСЛАН и КАДИР СЕЛЧУК ЕРГЕНЧ 
 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 №779/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№49/07.02.2023г. 

ДО 

ИПАРХО-2014 ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 202936092 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Първи май, 3. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Първи май, 3. 

Представлявано от  ШЕРИФ ХЮСЕИН 
 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 №1053/14.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№50/07.02.2023г. 

ДО 

КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108032862 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Осми март, 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Осми март, 32 

Представлявано от  АБДУРРАХМАН КАЛАЙЖЪ 
 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 №656/16.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№51/07.02.2023г. 

ДО 

АБДУРРАХМАН КАЛАДЖЪ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1, вх.Г, ет.5, ап.40. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1, вх.Г, ет.5, ап.40. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №720/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№52/07.02.2023г. 

ДО 

СУНА САЛИБРАХИМ КАЛАДЖЪ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1, вх.Г, ет.5, ап.40. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1, вх.Г, ет.5, ап.40. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №814/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№53/07.02.2023г. 

ДО 

СТЕФАН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.В, ет.4, ап.63. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.В, ет.4, ап.63. 

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 №971/06.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№54/07.02.2023г. 

ДО 

АТАЛАЙ ИБИШ  СЮЛЕЙМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 3 вх.А, ет.8, ап.52. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 3 вх.А, ет.8, ап.52. 

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 №608/14.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№55/07.02.2023г. 

ДО 

МЮМЮН АХМЕД МЮМЮН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 3, вх.А, ет.6, ап.33. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 3, вх.А, ет.6, 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 №960/06.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№56/07.02.2023г. 

ДО 

ВЕЛИ КАДРИШЕН РАСИМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.6, ап.32. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.6, ап.32. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №782/24.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№57/07.02.2023г. 

ДО 

ДАНАИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, ул.Георгица Карастоянова, 31. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Георгица Карастоянова, 31. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №886/01.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№58/07.02.2023г. 

ДО 

АНДРИАНИ ГЕОРГИУ КАКУЛЛИ 
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.Мир, 15. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №628/15.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№59/07.02.2023г. 

ДО 

ГЕОРГИОС КАКУЛЛИС 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мир, 15. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мир, 15. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №626/15.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№60/07.02.2023г. 

ДО 

МАРИА ГЕОРГИУ КАКУЛЛИ 
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.Мир, 15. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №627/15.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№61/07.02.2023г. 

ДО 

ТОМА ЛИЧЕВ ВАСИЛЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Възрожденска, 10. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №880/30.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№62/07.02.2023г. 

ДО 

ЙОРДАН СТОЕВ СОЛАКОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Аида, 22. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Аида, 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 №789/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№63/07.02.2023г. 

ДО 

ИЛКСЕН БАЛАМ 2008 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 202315413 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, ет.8, ап.64. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Крайбрежна, 4, ет.8, ап.64. 

Представлявано от  ГАЛИП АБА 
 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 №713/21.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№64/07.02.2023г. 

ДО 

СЕЗГИН НАДЖИЕВ ОСМАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 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 №857/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№65/07.02.2023г. 

ДО 

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ТОНГОВА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 56, вх.А, ет.3, ап.10. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 56, вх.А, ет.3, ап.10. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №826/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№66/07.02.2023г. 

ДО 

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ  ТОНГОВА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 56, вх.А, ет.3, ап.10. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 56, вх.А, ет.3, ап.10. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №824/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№67/07.02.2023г. 

ДО 

ХРИСТО АНГЕЛОВ РУСЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 29, вх.Б, ет.2, ап.12. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 29, вх.Б, 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 №762/23.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№68/07.02.2023г. 

ДО 

РОСИЦА АНГЕЛОВА РУСЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 29, вх.Б, ет.2, ап.12. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 29, вх.Б, 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 №761/23.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№69/07.02.2023г. 

ДО 

МАРИН ВЕЛКОВ ПОПАНАСТАСОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 2, вх.А, ет.2, ап.4. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 2, вх.А, ет.2, 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 №749/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№70/07.02.2023г. 

ДО 

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ПОПАНАСТАСОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 2, вх.А, ет.2, ап.4. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 2, вх.А, ет.2, 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 №742/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№71/07.02.2023г. 

ДО 

МАХМУД - МАХМУД ЮСЕИН ЕТ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 818003691 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 1, вх.В, ет.3, ап.39 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 1, вх.В, ет.3, ап.39 

Представлявано от  МАХМУД ЮСЕИН РАШИД 
 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 №748/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№72/07.02.2023г. 

ДО 

МАХМУД ЮСЕИН РАШИД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 1, вх.В, ет.3, ап.39. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Васил Априлов, 1, вх.В, ет.3, ап.39. 

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 №1065/15.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№74/07.02.2023г. 

ДО 

РОМАН МИЛЧОВ СТАМЕНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, бул.България, 82, вх.А, ет.1, ап.1. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, бул.България, 82, 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 №750/23.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№76/07.02.2023г. 

ДО 

ЛАВИЛЛА ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203632950 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Стадионска, 11, вх.Б, ет.5, ап.31. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Стадионска, 11, вх.Б, ет.5, ап.31. 

Представлявано от  ДЖЕМ СЮРМЕН 
 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 №806/25.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№77/07.02.2023г. 

ДО 

ХАКАН КОЧАК ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 205411566 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Стадионска, 11, вх.Б, ет.5, ап.31. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Стадионска, 11, вх.Б, ет.5, ап.31. 

Представлявано от  ДЖЕМ СЮРМЕН 
 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 №852/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№78/07.02.2023г. 

ДО 

ЮЧЮНДЖЮ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 202913528 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14, ап.5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14, ап.5. 

Представлявано от  ЕРДЕМ ЮЧЮНДЖЮ 
 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 №735/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№79/07.02.2023г. 

ДО 

ТЛС АСАНСЬОРИ ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 206633534 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14, вх.А, ет.1, ап.2. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14, вх.А, ет.1, ап.2. 

Представлявано от  МУХАРРЕМ ДЖАМКЪРАН 
 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 №854/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№80/07.02.2023г. 

ДО 

АХМЕТ ДОГАН СЕЗЕН ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 204011245 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Булаир, 5, вх.Б, ет.4, ап.25. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Булаир, 5, вх.Б, ет.4, ап.25. 

Представлявано от  МУСТАФА КЪЛЪЧ 
 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 №833/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№81/07.02.2023г. 

ДО 

ПОНДОС - КАРС ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 203975721 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Пети септември, 7, вх.А, ет.2, ап.6. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, ул.Пети септември, 7, вх.А, ет.2, ап.6. 

Представлявано от  ЗАХАРИАС СТАВРОС МАКРИДАКИС 
 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 №831/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№82/07.02.2023г. 

ДО 

АНГЕЛ АСЕНОВ РАЧЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, ул.Мара Михайлова, 1, вх.А, ет.1, ап.1. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Мара Михайлова, 1, 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 №698/18.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№83/07.02.2023г. 

ДО 

ДЖЕЙЛЯН ХАМЗА СЮЛЕЙМАН  
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, 13. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 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 №878/30.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№84/07.02.2023г. 

ДО 

ЮЛИЯН БЕЛЕВ ТОДОРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, ул.Републиканска, 1, вх.А, ет.1, ап.5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Републиканска, 1, вх.А, ет.1, ап.5. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №913/02.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№85/07.02.2023г. 

ДО 

ГЮЛЮСТАН ФАХРИ ИБРЯМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Омуртаг, 4, вх.В, ет.2, ап.34. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Омуртаг, 4, вх.В, ет.2, ап.34. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №838/28.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№86/07.02.2023г. 

ДО 

ДЕНИКЕР-МАРМЕКС-ООД, ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 818023306 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Цар Калоян, 1. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Цар Калоян, 1. 

Представлявано от  БИЛБО-ТРЕЙД ЕООД, ХРИСТО С.СТОЯНОВ и ЦВЕТАН Н.НИКОЛОВ 
 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 №870/30.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№87/07.02.2023г. 

ДО 
СЮЛЕЙМАН ХЮСАМЕТИНОВ АХМЕДОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция:  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 29 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 29 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №1039/13.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№88/07.02.2023г. 

ДО 
БИНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средец, 15, вх.Г, ет.4, ап.42. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средец, 15, вх.Г, ет.4, ап.42. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №1026/09.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№89/07.02.2023г. 

ДО 

НАДЯ БФ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 204395924 

Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Алеко Константинов, 10. 

Адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Алеко Константинов, 10. 

Представлявано от  БИРОЛ ФЕРИК 
 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 №846/29.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02.2023г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№90/07.02.2023г. 

ДО 
ДЖАН АВДЖЪ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 23. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: : с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 23. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №916/02.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№91/07.02.2023г. 

ДО 
РАЙЧО  ДИЧЕВ ПАЛАЗОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 10. 
Адрес по чл.8 от ДОПК: : с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 10. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №1042/13.12.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№92/07.02.2023г. 

ДО 
САЛИБРАМ САЛИ ЕМИН  

Наименование на задълженото лице 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  

Адрес за кореспонденция: с.Стоманци, общ.Кирково, ул.Извън регулацията, 19 
Адрес по чл.8 от ДОПК: : гр.Кърджали, бул.България, 31, вх.Г, ет.2, ап.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 №734/22.11.2022г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване/ 07.02.2023г 

Дата на сваляне 21.02..2023г. 
 

 

 


