
 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 14.12.2020г 

       Валидно до: 28.12.2020г. 

 
          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. 

 

 

АЙТАЧ АКГЮН, МУЗАФЕР БЮЕНТ АКГЮН, МУТЛУ АКГЮН, САБРИ 

МЮМЮН ЕМУРЛА, САФЕТ СУАТ СЮЛЕЙМАН, АЙХАН БЕХЧЕТ АЛИ, 

РЕЙХАН ХЪЛМИ АЛИ, РАДОСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ФАТМЕ 

ЮСУФ ШЕРИФ, ЕЛГЮНАР МЕХМЕД ЕМИН, АЙЛИН ЕРДУАН МЮМЮН, 

ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ, СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЕВ, МЕГИТ ЕООД, 

СИНГ ЕООД, БУЛИНВЕСТ СТРОЙ ООД, СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ 

СТОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ, ВЕЛЕКС ЕООД, ЛЕС 

ГРУП ООД, МАБОКА ООД, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ,  СЕМАЙ НАИМ 

МУСТАФА, ТЕНЬО МАРИНОВ ФИЛИПОВ, СЕЛЧУК ГЮР, СУНАЙ 

РАСИМ ЮСЕИН, ОСМАН ЮСМЕН ОСМАН, ФАРИЕ ХАЛИЛ 

ШАХИНЙЪЛМАЗ, НИКОЛАЙ ЮРИЕВ КАМЕНОВ, НАДЯ ТОДОРОВА 

САБИНОВА, СИДЕР РАДОСТИНОВ МАРТИНОВ, ЕРДИНЧ РЕДЖЕБ 

ЮСЕИН, СТЕЛА РАДОСТИНОВА АТАНАСОВА и РУМЕН РАЙЧЕВ 

АНГЕЛОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 1/14.12.2020г. 

АЙТАЧ АКГЮН  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ангел Кънчев, 1, вх.Б, ет.6, ап.39. 
Адрес по чл.8 от ДОПК    
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 №1058/05.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 2/14.12.2020г. 

МУЗАФЕР БЮЕНТ АКГЮН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ангел Кънчев, 1, вх.Б, ет.6, ап.39. 
Адрес по чл.8 от ДОПК    
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 №1059/05.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 3/14.12.2020г. 

МУТЛУ АКГЮН  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ангел Кънчев, 1, вх.Б, ет.6, ап.39. 
Адрес по чл.8 от ДОПК    
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 №1060/05.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 4/14.12.2020г. 

САБРИ МЮМЮН ЕМУРЛА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 92, вх.А, ет.3, ап.5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 92, вх.А, ет.3, ап.5. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1062/12.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 5/14.12.2020г. 

САФЕТ СУАТ СЮЛЕЙМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 96, вх.Г, ет.7, ап.67. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 96, вх.Г, ет.7, ап.67. 

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 №1088/16.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 6/14.12.2020г. 

АЙХАН БЕХЧЕТ АЛИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци – Прилепци, 133. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1106/27.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 7/14.12.2020г. 

РЕЙХАН ХЪЛМИ АЛИ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 37, вх.А, ет.5, ап.13. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 37, вх.А, ет.5, ап.13. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1046/30.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения 

срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще 

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

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 

www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 8/14.12.2020г. 

РАДОСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 42, вх.Б, ет.5, ап.28. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 42, вх.Б, ет.5, ап.28. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1083/15.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 9/14.12.2020г. 

ФАТМЕ ЮСУФ ШЕРИФ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 21, вх.В, ет.8, ап.73. 

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 №1092/16.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 10/14.12.2020г. 

ЕЛГЮНАР МЕХМЕД ЕМИН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 15, вх.А, ет.11, 

ап.72. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 15, вх.А, ет.11, ап.72. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1048/30.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения 

срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще 

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

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 

www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 11/14.12.2020г. 

АЙЛИН ЕРДУАН МЮМЮН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.А, ет.6, ап.24. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.А, ет.6, 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 №1052/01.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 12/14.12.2020г. 

ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 4, вх.Г, ет.4, ап.37. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 4, вх.Г, ет.4, ап.37. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1055/02.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 13/14.12.2020г. 

СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЕВ 
 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.А, ет.4, ап.11. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средец, 15, вх.А, ет.4, ап.11. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1016/24.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения 

срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще 

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

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 

www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 14/14.12.2020г. 

МЕГИТ ЕООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108686965 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 41. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 41. 

Представлявано от ИВАН МИЛКОВ МИЛКОВ 
 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 №1203/09.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 15/14.12.2020г. 

СИНГ ЕООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108522791 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 47. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 47. 

Представлявано от РЕДЖЕП ТЕРЗИОГЛУ 
 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 №1186/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 16/14.12.2020г. 

БУЛИНВЕСТ СТРОЙ ООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108647834 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 58, офис 3. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 58, офис 3. 

Представлявано от ЕРДАЛ ЮДЖЕЛ 
 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 №1175/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 17/14.12.2020г. 

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Тракия, 23, вх.Б, ет.2, ап.12. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Тракия, 23, 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 №1089/16.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 18/14.12.2020г. 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ 
 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.България, 9, вх.Г, ет.1, ап.45. 

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 №1196/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 19/14.12.2020г. 

ВЕЛЕКС ЕООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108000658 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беласица, 21. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беласица, 21. 
Представлявано от ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВСКИ 
 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 №1207/09.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 20/14.12.2020г. 

ЛЕС ГРУП ООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108574005 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Тутракан, 12. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Тутракан, 12. 
Представлявано от ИЛИЯ КИРЕВ МИТРЕВ 
 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 №1149/05.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 21/14.12.2020г. 

МАБОКА ООД 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108683232 

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 49, ет.2, ст.7 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 49, ет.2, ст.7 
Представлявано от АРИФ АХМАТ ПАМУК 
 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 №1195/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 22/14.12.2020г. 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 12, вх.Б, ет.3, ап.27. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.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 №1115/02.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 23/14.12.2020г. 

СЕМАЙ НАИМ МУСТАФА 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, с.Елена, общ.Хасково. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Петлино, 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 №1210/09.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 24/14.12.2020г. 

ТЕНЬО МАРИНОВ ФИЛИПОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Девети септември, 32. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Девети септември, 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 №1153/05.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 25/14.12.2020г. 

СЕЛЧУК ГЮР 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Жинзифово, общ.Кърджали, ул.Младост, 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 №1064/12.10.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 26/14.12.2020г. 

СУНАЙ РАСИМ ЮСЕИН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, с.Бащино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 43. 
Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Бащино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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. до17,00ч. за връчване на 

АУЗД №923/31.08.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 27/14.12.2020г. 

ОСМАН ЮСМЕН ОСМАН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 19. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №1266/17.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 28/14.12.2020г. 

ФАРИЕ ХАЛИЛ ШАХИНЙЪЛМАЗ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 26. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 26. 

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 №1152/05.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 29/14.12.2020г. 

НИКОЛАЙ ЮРИЕВ КАМЕНОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   с.Горна  крепост, общ.Кърджали, ул.Вела Пеева, 3. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-

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

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

АУЗД №1262/16.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 30/14.12.2020г. 

НАДЯ ТОДОРОВА САБИНОВА 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 71. 

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 №1181/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 31/14.12.2020г. 

СИДЕР РАДОСТИНОВ МАРТИНОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 71. 

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 №1182/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 

Дата на сваляне 28.12.2020г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 32/14.12.2020г. 

ЕРДИНЧ РЕДЖЕБ ЮСЕИН 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 71. 

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 №1184/06.11.2020г. 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 14.12.2020г 
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6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 33/14.12.2020г. 

СТЕЛА РАДОСТИНОВА АТАНАСОВА 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 71. 

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 №1185/06.11.2020г. 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: 
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6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 34/14.12.2020г. 

РУМЕН РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ивайло, 14. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ивайло, 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 №1078/14.10.2020г. 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 
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