
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 22.11.2019г 

       Валидно до: 06.12.2019г. 

 
          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 едно с Покани за доброволно изпълнение на 

основание /уведомление/ по чл.182,ал.1 от ДОПК 

       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. 
 
СЮЛЕЙМАН РАМАДАН ЮСЕИН, НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА, ХАДЖЕР 

ШУКРИ ХАКИФ, ГЮСЮМ ИДРИЗ ИЗЕТ, БАЙСЕ КЕРИМ МУСТАФА, РАДКО 

АСЕНОВ ФИЛИПОВ, МЮМЮН ЮСЕИН АЛИ, ФИЛИП МИХАЙЛОВ АСЕНОВ, 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ТАНЕВА, МЛАДЕН КИРЕВ АТАНАСОВ, НАСКО 

МАРИНОВ ЙОРДАНОВ, БЯНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА, ЮСЕИН ХАЛИЛ 

БЕКИР, ЕРДИН ЯШАР АЛИ, НАЗЛЪ БЕЙСИМ ФЕЙЗУЛА, НИЯЗИ АЛИ ФЕЙЗУЛА, 

РУМЕН АЛЕКСИЕВ КИРИЛОВ, ЗЕЛИЯ ЮСЕИН ИСМАИЛ, САДЕТ ШЕФКЕТ 

ХАСАН, ЗЕКИЕ ШЕФКЕТ ИЛЯЗ, МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД, МЮЗЕИН РЕДЖЕБ 

МЕХМЕД, АЛЕН ИЛИЕВ ШЕНКОВ, СЕБАХТИН ИБРЯМ АХМЕД, СЕЗГИН 

НАДЖИЕВ ОСМАНОВ, МУРАД ХАСАН МУРАД, ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ, НАЙДЕН 

ИВАНОВ ХРИСТОВ, ХРИСТО ОГНЯНОВ НАЙДЕНОВ, КАЛБИЕ АДЕМ ИБРЯМ, 

ЮРИЙ РАЙКОВ ЮРИЕВ, СЕЙХАН ХАЛИЛ ИСМАИЛ, ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

ХРИСТОВ, ЗОРНИЦА АЛЕКСАНРОВА ХРИСТОВА, ФИДАН ИЛИЕВ АСЕНОВ, 

ГЮЛНАС ШЕРИФ БЕКИР, ЮЛИЯ КАЛИНОВА МИТКОВА, КАТЯ ОГНЯНОВА 

НЕЙКОВА, СТЕФАН ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ, ХАСАН ШЕРИФ АХМЕД, КРАСИМИР 

ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ, ИСМИ МЕХМЕД ШАБАН, КАДРИШЕН ВЕЛИ РАСИМ,  

КЕНАН ЮСУФ МУСТАФА, ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ, СОНЯ ХАРАЛАНОВА 

МИЛАНОВА, АЛЕКСИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ и ИЛХАН ХАЛИЛ 

ИБРЯМ. 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/22.11.2019г. 
СЮЛЕЙМАН РАМАДАН ЮСЕИН    

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Чифлик, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №558/10.06.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/22.11.2019г. 
НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 179. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №726/03.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/22.11.2019г. 
ХАДЖЕР ШУКРИ ХАКИФ   

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №935/17.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/22.11.2019г. 
ГЮСЮМ ИДРИЗ ИЗЕТ    

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 151. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №911/05.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/22.11.2019г. 
БАЙСЕ КЕРИМ МУСТАФА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Иванци, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №896/11.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/22.11.2019г. 
РАДКО АСЕНОВ ФИЛИПОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Осма, 10. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №482/04.04.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/22.11.2019г. 
МЮМЮН ЮСЕИН АЛИ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Иванци, общ.Кърджали, мах.Копринка, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №633/25.06.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/22.11.2019г. 
ФИЛИП МИХАЙЛОВ АСЕНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Иванци, общ.Кърджали, мах.Копринка, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №634/25.06.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/22.11.2019г. 
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ТАНЕВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Иванци, общ.Кърджали, мах.Копринка, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №635/25.06.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/22.11.2019г. 
МЛАДЕН КИРЕВ  АТАНАСОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Дванадесета, 6. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №933/08.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/22.11.2019г. 
НАСКО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №858/07.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/22.11.2019г. 
БЯНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №285/21.02.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/22.11.2019г. 
ЮСЕИН ХАЛИЛ БЕКИР 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1061/30.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/22.11.2019г. 
ЕРДИН ЯШАР АЛИ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Първи май, 18. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №59/15.01.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/22.11.2019г. 
НАЗЛЪ БЕЙСИМ ФЕЙЗУЛА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №386/28.08.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/22.11.2019г. 
НИЯЗИ АЛИ ФЕЙЗУЛА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №385/28.08.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/22.11.2019г. 
РУМЕН АЛЕКСИЕВ КИРИЛОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 59. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №921/14.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/22.11.2019г. 
ЗЕЛИЯ ЮСЕИН ИСМАИЛ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Първи май, 30. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №315/13.03.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/22.11.2019г. 
САДЕТ ШЕФКЕТ ХАСАН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №467/02.04.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/22.11.2019г. 
ЗЕКИЕ ШЕФКЕТ ИЛЯЗ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №465/02.04.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/22.11.2019г. 
МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 25. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №366/15.03.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/22.11.2019г. 
МЮЗЕИН РЕДЖЕБ МЕХМЕД 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 25. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №892/11.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/22.11.2019г. 
АЛЕН ИЛИЕВ ШЕНКОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Васил Левски, 2Б. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №695/30.11.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/22.11.2019г. 
СЕБАХТИН ИБРЯМ АХМЕД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 18. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №613/28.11.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/22.11.2019г. 
СЕЗГИН НАДЖИЕВ ОСМАНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1043/29.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/22.11.2019г. 
МУРАД ХАСАН МУРАД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 22А. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1162/07.10.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/22.11.2019г. 
ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Ален мак, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №969/16.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/22.11.2019г. 
НАЙДЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Детелина, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №815/05.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/22.11.2019г. 
ХРИСТО ОГНЯНОВ НАЙДЕНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 34. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1026/27.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/22.11.2019г. 
КАЛБИЕ АДЕМ ИБРЯМ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Кубрат, 3. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №926/06.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/22.11.2019г. 
ЮРИЙ РАЙКОВ ЮРИЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Пирин, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №43/17.01.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/22.11.2019г. 
СЕЙХАН ХАЛИЛ ИСМАИЛ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Васил Коларов, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №972/19.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/22.11.2019г. 
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ  

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,  37А. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №792/16.07.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/22.11.2019г. 
ЗОРНИЦА АЛЕКСАНРОВА ХРИСТОВА 

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,  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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №793/16.07.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/22.11.2019г. 
ФИДАН ИЛИЕВ АСЕНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Орфей, 43. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №729/05.07.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/22.11.2019г. 
ГЮЛНАС ШЕРИФ БЕКИР 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Мургово, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №377/18.03.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/22.11.2019г. 
ЮЛИЯ КАЛИНОВА МИТКОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №395/19.03.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 39/22.11.2019г. 
КАТЯ ОГНЯНОВА НЕЙКОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Скалище, общ.Кърджали, ул.Пета, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №811/05.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 40/22.11.2019г. 
СТЕФАН ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Скалище, общ.Кърджали, ул.Първа, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №889/11.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 41/22.11.2019г. 
ХАСАН ШЕРИФ АХМЕД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Скалище, общ.Кърджали, ул.Втора , 47. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №680/30.11.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 42/22.11.2019г. 
КРАСИМИР ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №765/09.07.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 43/22.11.2019г. 
ИСМИ МЕХМЕД ШАБАН  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №158/04.02.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 44/22.11.2019г. 
КАДРИШЕН ВЕЛИ РАСИМ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Сипей, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 62. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1002/21.08.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 46/22.11.2019г. 
КЕНАН ЮСУФ МУСТАФА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Снежинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 12. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1091/04.09.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 47/22.11.2019г. 
ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Свиленград, общ.Свиленград, ул.Александър 

Стамболийски 26. 

Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Ястреб, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 47.  

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №1137/30.09.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 48/22.11.2019г. 
СОНЯ ХАРАЛАНОВА МИЛАНОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    

Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Глухар, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №321/13.03.2019г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 49/22.11.2019г. 
АЛЕКСИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Крумовград ул.Княз Борис първи, 21, вх.А, ап.1. 

Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Крумовград ул.Княз Борис първи, 21, вх.А, ап.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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №981/19.12.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 50/22.11.2019г. 
ИЛХАН ХАЛИЛ ИБРЯМ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Крумовград ул.Георги Сава Раковски, 9. 

Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 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. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №579/27.11.2018г. 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 22.11.2019г 

Дата на сваляне 06.12.2019г. 
 

 

 

 



 


