
 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 20.11.2020г 

       Валидно до: 04.12.2020г. 

 

          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. 

 
ТАТЕВОС КАРЛОС НУРАДИЯН, СТАНКА ДИМОВА ПАЛАЗОВА, СТЕФКА 

АТАНАСОВА КАРАДЖОВА, РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА,  САБРИ МУСТАФА 

МУСТАФА, САБРИ СЕИД ОСМАН, ЗЮЛКЕР ШЕРИФ АЛИ, АЙДЪН САЛИМЕХМЕД 

ЮСЕИН, ХАТИДЖЕ ИЗЕТ ЮСЕИН, САБРИ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН, СТОЯН 

АНГЕЛОВ ДАРМОНЕВ, ПАВЛИНА НИКОЛОВО НАСТЕВА-МОХАМЕД, КАДИР 

АХМЕД ЯКУБ, СРЕДНА АРДА ЕООД, МИЛЕН МАРТИНОВ ХРИСТОВ, РАБИЕ ШЕРИФ 

ХАЛИЛ, РУФАТ БИЛЯЛОВ ХАЛИЛОВ, РАМАДАН ШАКИР РАШИД, РАМАДАН 

НИЯЗИ ГАЛИБ, АЙЛИН АЙДЪН ЕМИН, НИЯР МУРАД ХАЙРУЛА,  ПЕТЪР ИВАНОВ 

КОСЕВ, СЕВИНЧ АХМЕД МУСТАФА, СЕЙФИ ШАБАН ЮЗЕЙР, САДУЛА 

АПТИЛЯЗИМ ЮСЕИН, АНДРЕЙ ПЕТКОВ МИРЧЕВ, САЛИМ МЕХМЕДАЛИ САЛИМ, 

ЯВОР ПЕТРОВ АВРАМОВ, СВЕТЛАНА ПАНЕВА ЖИВКОВА и СТОЯН ДИМИТРОВ 

ИВАНОВ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 1/20.11.2020г. 

ТАТЕВОС КАРЛОС НУРАДИЯН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Пловдив, общ.Пловдив, ул.Велико Търново, 67. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Пловдив, общ.Пловдив, ул.Велико Търново, 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 №854/13.08.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 2/20.11.2020г. 

СТАНКА ДИМОВА ПАЛАЗОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Пловдив, общ.Пловдив, жк.Тракия, 97, вх.Г, ет.4, ап.11 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Пловдив, общ.Пловдив, жк.Тракия, 97, вх.Г, 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 №876/20.08.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 3/20.11.2020г. 

СТЕФКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 9. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 9. 

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 №835/03.08.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 4/20.11.2020г. 

РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Крумовград, общ.Крумовград, ул.Георги Сава Раковски, 20. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Тополница, 7. 

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 №1034/29.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 5/20.11.2020г. 

САБРИ МУСТАФА МУСТАФА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция    

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Черешица, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 172. 
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 №1007/23.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 6/20.11.2020г. 

САБРИ СЕИД ОСМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция    

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Мъдрец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №1006/23.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 7/20.11.2020г. 

ЗЮЛКЕР ШЕРИФ 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.Горна Крепост, общ.Кърджали, ул.Двадесет и четвърти май, 17. 

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 №1063/12.10.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 8/20.11.2020г. 

АЙДЪН САЛИМЕХМЕД ЮСЕИН 
 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, 97. 

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 №967/11.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 9/20.11.2020г. 

ХАТИДЖЕ ИЗЕТ ЮСЕИН  
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, 97. 

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 №969/11.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 10/20.11.2020г. 

САБРИ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 69, вх.В, ет.2, 

ап.23.  

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 69, вх.В, ет.2, 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 №968/11.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 11/20.11.2020г. 

СТОЯН АНГЕЛОВ ДАРМОНЕВ 
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, 57, вх.Б, ет.4, ап.9. 

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 №865/17.08.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 12/20.11.2020г. 

ПАВЛИНА НИКОЛОВО НАСТЕВА-МОХАМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  гр.София, р-н Слатина, ул.Летоструй, 171 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.София, р-н Слатина, ул.Летоструй, 171 

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 №753/04.12.2018г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 13/20.11.2020г. 

КАДИР АХМЕД ЯКУБ 
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.Капитан Петко Войвода, 7. 

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 №1030/28.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 14/20.11.2020г. 

СРЕДНА АРДА ЕООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  204077277 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Арда, 3, офис 5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Арда, 3, офис 5. 

Представлявано от СТОЯН АТАНАСОВ УЗУНОВ 
 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 №1004/21.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 15/20.11.2020г. 

МИЛЕН МАРТИНОВ ХРИСТОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция с.Калугерово, общ.Симеоновград  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Иванци общ.Кърджали, ул.Първа, 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. до17,00ч. за връчване на 

АУЗД №609/19.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 

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

приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 

www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 16/20.11.2020г. 

РАБИЕ ШЕРИФ ХАЛИЛ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Гъбите, 9 

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 №1013/24.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 17/20.11.2020г. 

РУФАТ БИЛЯЛОВ ХАЛИЛОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Бяла. 

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 №1012/24.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 18/20.11.2020г. 

РАМАДАН ШАКИР РАШИД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Гъбите, 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. до17,00ч. за връчване на 

АУЗД №1053/01.10.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 19/20.11.2020г. 

РАМАДАН НИЯЗИ ГАЛИБ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Бяла, 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 №1056/02.10.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 20/20.11.2020г. 

АЙЛИН АЙДЪН ЕМИН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Първи май, 7. 

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 №1047/30.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 21/20.11.2020г. 

НИЯР МУРАД ХАЙРУЛА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 7. 

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 №1077/14.10.2020г. 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 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 22/20.11.2020г. 

ПЕТЪР ИВАНОВ КОСЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Самуил, 2. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Самуил, 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 №783/22.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 

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

приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 

www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 23/20.11.2020г. 

СЕВИНЧ АХМЕД МУСТАФА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Преслав, 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 №971/11.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 24/20.11.2020г. 

СЕВИНЧ АХМЕД МУСТАФА  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Волга, 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 №1023/25.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 25/20.11.2020г. 

САДУЛА АПТИЛЯЗИМ ЮСЕИН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Пирин, 8. 

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 №998/18.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 26/20.11.2020г. 

АНДРЕЙ ПЕТКОВ МИРЧЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 4, вх.А, ет.2, ап.5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 7 , ет.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 №1002/21.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 27/20.11.2020г. 

САЛИМ МЕХМЕДАЛИ САЛИМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  

Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Рила, 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 №996/17.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 28/20.11.2020г. 

ЯВОР ПЕТРОВ АВРАМОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.София, р-н Слатина, ул.Голаш, 29. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.София, р-н Слатина, ул.Голаш, 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 №477/29.05.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 29/20.11.2020г. 

СВЕТЛАНА ПАНЕВА ЖИВКОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.София, жк.Люлин, 362, ет.9, ап.49 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.София, жк.Люлин, 362, ет.9, ап.49 

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 №988/16.09.2020г. 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 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 30/20.11.2020г. 

СТОЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Самуил, 2. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Самуил, 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 №639/23.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на 

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

приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: 

www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.11.2020г 

Дата на сваляне 04.12.2020г. 
 

 

 

 

 

 


