
 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА 

С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 22.01.2021г 

       Валидно до: 05.02.2021г. 

 
          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. 

 

 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВИЧ ГЕОРГИЕВ, АЛИ АХМЕД БАЙРАМ, АНИТА 

ГЕОРГИЕВА КАМИШЕВА, БУРЧЕА КРИСТИАН, САБРИ СЮЛЕЙМАНОВ 

ИСМАИЛОВ, АЙХАН ОРХАН МУСТАФА, АДНАН АХМЕД МЮМЮН, 

СЕЗГИН БАСРИ РАМАДАН, СТЕФАН АЛДИНОВ УСТОВ, АЙДЕМИР ЕМИН 

МУСТАФА, АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, АКВАМАР ГРУП ООД, 

СЕЗГИН АРИФОВ МУРАДОВ, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, ХАСАН  АХМЕД 

АХМЕД, БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, СТОЯН РАДОМИРОВ 

СИМЕОНОВ, АМД 08 ЕООД, САБИН СЕМОВ АЛЕКСИЕВ, БИЛАН 

ФИЛИПОВ АСЕНОВ, МАРИАНА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА, ПЕТЪР СТОЙЧЕВ 

ПЕТРОВ и ЕДИ НИКОЛОВ ПАЛАЗОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 1/22.01.2021г. 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВИЧ ГЕОРГИЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-1, 8, вх.А, ет.5, ап.22. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-1, 8, вх.А, ет.5, ап.22. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1263/16.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 2/22.01.2021г. 

АЛИ АХМЕД БАЙРАМ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 20, вх.А, ет.7, ап.21. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 20, вх.А, ет.7, ап.21. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1194/06.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 

 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 3/22.01.2021г. 

АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМИШЕВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 32, вх.Г, ет.6, ап.75. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 32, вх.Г, ет.6, ап.75. 

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 

№1188/06.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 4/22.01.2021г. 

БУРЧЕА КРИСТИАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 58, вх.В, ет.3, ап.39. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 58, вх.В, ет.3, ап.39. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1261/16.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 5/22.01.2021г. 

САБРИ СЮЛЕЙМАНОВ ИСМАИЛОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Е, ет.3, ап.121. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Е, ет.3, ап.121. 

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 

№1229/10.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 6/22.01.2021г. 

АЙХАН ОРХАН МУСТАФА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.8, ап.64. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.8, ап.64. 

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 

№1256/16.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 7/22.01.2021г. 

АДНАН АХМЕД МЮМЮН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция , с.Върхари, обш.Момчиград, ул.Няма улица, 28 

Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Върхари, обш.Момчиград, ул.Няма улица, 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 

№1128/02.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 8/22.01.2021г. 

СЕЗГИН БАСРИ РАМАДАН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 82, вх.А, ет.1, ап.3. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 82, вх.А, ет.1, ап.3. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1219/09.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 9/22.01.2021г. 

СТЕФАН АЛДИНОВ УСТОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 107, вх.Б, ет.4, ап.26. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 107, вх.Б, ет.4, ап.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 

№1206/09.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 10/22.01.2021г. 

АЙДЕМИР ЕМИН МУСТАФА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Неофит Рилски, 8. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Неофит Рилски, 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 

№1228/10.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 11/22.01.2021г. 

АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средец, 6. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средец, 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 

№1141/04.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 12/08.01.2021г. 

АКВАМАР ГРУП ООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  200616414 

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Струма, 5. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Струма, 5. 

Представлявано от АСЕН КОСТАДИНОВ АСЕНОВ 
 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 

№1270/17.11.2020г. 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 08.01.2021г 

Дата на сваляне 22.01.2021г. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 13/22.01.2021г. 

СЕЗГИН АРИФОВ МУРАДОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средна гора, 31. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средна гора, 31. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1218/09.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 14/22.01.2021г. 

МУРАД ИСМАИЛ МУРАД 
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.Ивайло, 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 

№1241/11.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 15/22.01.2021г. 

ХАСАН  АХМЕД АХМЕД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Алада, 1. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Алада, 1. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1469/08.12.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 16/08.01.2021г. 

БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  201667867 

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Девети май, 15. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Девети май, 15. 

Представлявано от ЮДЖЕЛ СУДЖУ 
 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 

№1176/06.11.2020г. 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 08.01.2021г 

Дата на сваляне 22.01.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 17/22.01.2021г. 

СТОЯН РАДОМИРОВ СИМЕОНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 23, вх.Г, ет.4, ап.32. 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 23, вх.Г, ет.4, ап.32. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1200/09.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 18/08.01.2021г. 

АМД 08 ЕООД 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  200325444 

Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Сан Стефано, 43, вх.А, ет.4, ап.17. 

Адрес по чл.8 от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Сан Стефано, 43, вх.А, ет.4, ап.17. 

Представлявано от БИСЕР МИТРЕВ МАРКОВ 
 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 

№1198/09.11.2020г. 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 08.01.2021г 

Дата на сваляне 22.01.2021г. 
 
 
 
 

 

 



 

 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 19/22.01.2021г. 

САБИН СЕМОВ АЛЕКСИЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 13 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 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 

№1232/10.11.2020г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 21/22.01.2021г. 

БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Велико Търново, ул.Зеленка, 28 
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Царевец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 69 
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 

№1245/07.11.2019г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 22/22.01.2021г. 

МАРИАНА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Пловдив, ул.Славееви гори, 41, ет.7, ап.21 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, ул.Славееви гори, 41, ет.7, ап.21 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1095/19.10.2019г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 23/22.01.2021г. 

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.Пловдив, ул.Славееви гори, 41, ет.7, ап.21 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, ул.Славееви гори, 41, ет.7, ап.21 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№1094/19.10.2019г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  
№ 24/22.01.2021г. 

ЕДИ НИКОЛОВ ПАЛАЗОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, гр.София, ул.Неофит Рилски, 34Б, ап.10 
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Булаир, 14, вх.А, ет.2, ап.4. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община 

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

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

№12/09.01.2018г. 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 22.01.2021г 

Дата на сваляне 05.02.2021г. 
 
 
 
 

 

 

 


