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

ДОПК 
 
       Публикувано на 17.03.2021г 
       Валидно до: 24.03.2021г. 
 
          Уведомяваме изброените лица, че в 14-дневен срок от публикуване на  
настоящото съобщение следва да се явят в Дирекция „Местни приходи”-
Община Кърджали, ул.”Деспот Слав”1/над Паспортна служба/ в  стая №4 от 
8,30ч. до 17,00ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по 
декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, 
ал.6 от ДОПК съответния документ/акт и покана в едно със съобщението  ще 
бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
ПЕЙЧЕВ ЕООД, МУРАД ИСМАИЛ БАЙРЯМ, ПЕТКО ФИЛИПОВ 
ПАРАСКОВ, РАМАДАН ЕТЕМ МЮМЮН, НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА 
АЛЕКСАНДРОВА, ЛАМБРИНА ВЪЛЧЕВА ЛИЧЕВА, МЮМЮН ЮСЕИН 
КАДИР, МИНКА НЕЙЧЕВА МИХАЙЛОВА, СЕВИМ НАИМ АЛИ, НИКОЛАЙ 
НАЧЕВ АНГЕЛОВ, КРАСИМИР НАЧЕВ АНГЕЛОВ, МУСТАФА НУРИ 
АПТИЛЯЗИМ, МЮМЮН ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ, МИТКО АНГЕЛОВ 
АНГЕЛОВ, РУМЯНА ХУБЕНОВА ТОДОРОВА, СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ 
ПЕТРОВ, СЕЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ и ИВАН ТИХОМИРОВ ИЛЧЕВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 01/17.03.2021г. 
ПЕЙЧЕВ ЕООД 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  108691453 
Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Драва, 7. 
Адрес по чл.8 от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Драва, 7. 
Представлявано от ИВАН АНТОНОВ ПЕЙЧЕВ 
 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 №1191/06.11.2020г. 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 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 2/17.03.2021г. 
МУРАД ИСМАИЛ БАЙРЯМ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  
Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Три могили, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 80 
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 №159/26.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 3/17.03.2021г. 
ПЕТКО ФИЛИПОВ ПАРАСКОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Македония, 12 
Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Македония, 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 №60/08.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 4/17.03.2021г. 
РАМАДАН ЕТЕМ МЮМЮН 

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.Богдан, 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 №41/06.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 5/17.03.2021г. 
НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 11, вх.А, ет.4, ап.10. 
Адрес по чл.8 от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 11, вх.А, ет.4, 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 №74/11.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 6/17.03.2021г. 
ЛАМБРИНА ВЪЛЧЕВА ЛИЧЕВА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Генерал Делов, 7, вх.В, ет.2, ап.52. 
Адрес по чл.8 от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Генерал Делов, 7, вх.В, ет.2, 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 №177/28.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 7/17.03.2021г. 
МЮМЮН ЮСЕИН КАДИР 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  
Адрес по чл.8 от ДОПК,  с.Солище, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №187/02.02.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 8/17.03.2021г. 
МИНКА НЕЙЧЕВА МИХАЙЛОВА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Меричлери, общ.Димитровград, ул.Първа, 6 
Адрес по чл.8 от ДОПК,  с.Крайно село, общ.Кърджали, ул.Четвърта, 36 
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 №239/15.02.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 9/17.03.2021г. 
СЕВИМ НАИМ АЛИ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  
Адрес по чл.8 от ДОПК,  с.Дъждовница, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 50 
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 №52/07.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 10/17.03.2021г. 
НИКОЛАЙ НАЧЕВ АНГЕЛОВ 

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, 50, вх.Б, ет.6, ап.41. 
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 №53/07.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 11/17.03.2021г. 
КРАСИМИР НАЧЕВ АНГЕЛОВ 

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.Републиканска, 61, вх.А 
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 №54/07.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 12/17.03.2021г. 
МУСТАФА НУРИ АПТИЛЯЗИМ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Орешница, общ.Кърджали, ул.Девета, 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 №145/22.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 13/17.03.2021г. 
МЮМЮН ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Повет, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 2 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-
Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при Айсел 
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на 
АУЗД №129/20.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 14/17.03.2021г. 
МИТКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Македонци, общ.Кърджали. 
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 №178/28.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 15/17.03.2021г. 
РУМЯНА ХУБЕНОВА ТОДОРОВА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Хасково, общ.Хасково, ул.Георги Кирков, 37 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Хасково, общ.Хасково, ул.Георги Кирков, 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 №1517/16.12.2020г. 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 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 16/17.03.2021г. 
СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ ПЕТРОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, с.Надежден, общ.Харманли 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 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 №36/06.01.2021г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт  ще бъде 
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 17/17.03.2021г. 
СЕЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Хасково, общ.Хасково, ул.Петрич, 44 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Крайбрежна, 4, вх.А, ет.1, ап.4 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-
Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при Айсел 
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на 
АУЗД №1281/18.11.2020г. 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 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  

№ 18/17.03.2021г. 
ИВАН ТИХОМИРОВ ИЛЧЕВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Ямбол, общ.Ямбол, ул.Варна, 2 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 44, вх.А, ет.5, ап.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 №1265/17.11.2020г. 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 17.03.2021г 
Дата на сваляне 31.03.2021г. 
 
 
 
 
 
 


