
 

 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 08.06.2020г 

       Валидно до: 22.06.2020г. 
          Уведомяваме изброените лица, че в 14-дневен срок от 

публикуване на  настоящото съобщение следва да се явят в 

Дирекция „Местни приходи”-Община Кърджали, ул.”Деспот 

Слав”1/над Паспортна служба/ в  стая №4 от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.       

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 

от ДОПК съответния документ/акт и покана в едно със 

съобщението  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

СПЕШЪЛ -16 ЕООД, БИЛЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА, 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ, МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ ЯНЕВ, 

МАЯМИ АУТО ЕООД,  ГЕОРГИ ДИМОВ ИЛЧЕВ, МИРОСЛАВ 

ДИМОВ ИЛЧЕВ, НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, АЙШЕ САБРИ 

МЕХМЕД, ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ, РУМЯНА 

ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА, НАДЯ ПАНАЙОТОВА 

ДЖУНДЖУЛОВА, ПЕТКАНА АЛЕКОВА ИЛИЕВА, ГЮНДОАР 

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ, БАЛГИТ ООД, ФИКРИЕ ЮСЕИН 

САЛИФ, БЮРХАН АСАНОВ ИСИНОВ, МЕДИХА АПТУЛА 

ИБРЯМ, КЕМАЛ ЮМЕР БЕКИР и ИВАНКА АТАНАСОВА 

ДЕЛЧЕВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/08.06.2020г. 
СПЕШАЛ – 16 ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  203630294 

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 93, вх.Б, ет.4, ап.20. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 93, вх.Б, ет.4, ап.20. 

Представлявано от ФУАТ САРПЕР 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №166/12.02.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/08.06.2020г. 
БИЛЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ангел Кънчев, 8, вх.А, ет.2, ап.3. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ангел Кънчев, 8, вх.А, ет.2, ап.3. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №121/05.02.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/08.06.2020г. 
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.Г, ет.8, ап.86. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.Г, ет.8, ап.86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №229/13.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/08.06.2020г. 
МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ ЯНЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 41, вх.Б, ет.3, ап.25. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 41, вх.Б, ет.3, ап.25. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №371/08.05.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/08.06.2020г. 
МАЯМИ АУТО ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  203668334 

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.9, ап.57. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.9, ап.57. 

Представлявано от ЯНКА МИТЕВА ЯНКОВА 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №99/30.01.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/08.06.2020г. 
ГЕОРГИ ДИМОВ ИЛЧЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.Б, ет.2, ап.6. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.Б, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №252/30.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/08.06.2020г. 
МИРОСЛАВ ДИМОВ ИЛЧЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.Б, ет.2, ап.6. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.Б, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №253/30.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/08.06.2020г. 
НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.В, ет.7, ап.89. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №254/30.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/08.06.2020г. 
АЙШЕ САБРИ МЕХМЕД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 5, вх.А, ет.5, ап.23. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 5, вх.А, ет.5, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №245/26.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/08.06.2020г. 
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ  

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.2, ап.6. 

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България 56, вх.А, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №226/11.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/08.06.2020г. 
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА  

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.2, ап.6. 

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България 56, вх.А, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №225/11.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/08.06.2020г. 
НАДЯ ПАНАЙОТОВА ДЖУНДЖУЛОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 12, вх.А, ет.2, ап.4. 

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 12, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №269/03.04.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/08.06.2020г. 
ПЕТКАНА АЛЕКОВА ИЛИЕВА 

 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.Булаир, 8, вх.А, ет.2, ап.16. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №207/02.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/08.06.2020г. 
ГЮНДОАР АХМЕД МЕХМЕДАЛИ 

 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.Джон Атанасов, 5, вх.1, ет.5 ап.10 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №56/15.01.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/08.06.2020г. 
БАЛГИТ - ООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  108557422 

Адрес за кореспонденция,   

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, Автогара Кърджали, офис,5. 
Представлявано от АХМЕТ СОНСЮЗ, ГЬОРКЕМ КЬОСЕОГЛУ и МУРАТ КЬОСЕОГЛУ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №148/10.02.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/08.06.2020г. 
ФИКРИЕ ЮСЕИН САЛИФ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски, 68, вх.А, ет.6, ап.21.   

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски, 68, вх.А, ет.6, ап.21. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №122/05.02.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/08.06.2020г. 
БЮРХАН АСАНОВ ИСИНОВ  

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, бул.Беломорски, 77, вх.Б, ет.3, ап.43. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №206/02.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/08.06.2020г. 
МЕДИХА АПТУЛА ИБРЯМ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Пепелище, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №328/22.04.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/08.06.2020г. 
КЕМАЛ ЮМЕР БЕКИР 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.София, р-н Витоша,  бул.Цар Борис III, 281. 

Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Дъждовница, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 46. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №251/27.03.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/08.06.2020г. 
ИВАНКА АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Пазарджик, ул.Булаир, 35, ет.6, ап.12 

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 2А, вх.А, ет.4, 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. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №106/03.02.2020г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 08.06.2020г 

Дата на сваляне 22.06.2020г. 
 

 

 

 


