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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ДЕЗМЪНД ФРАНСИС ДОЙЛ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 17570**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян,  

М-ст Караманджа, к-с Форест Нук, ет. 2, ап. 2В3. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 711/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Майкъл Джон Франсис Ръстел 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 17577**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, М-ст Караманджа, к-с Форест Нук, ап. 784. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 710/27.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джули Катрин Блеърс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 17571**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. я. Райковски ливади, в. с. Горска поляна, студио 102 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 709/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Алексеевич Решетняк 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 17563**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 3, ап. 76 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр.Смолян, бул. България № 12 , ет. 3, стая 336 или стая 
№ 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 708/27.12.2016 година  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нина Олеговна Макарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 17563**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 3, ап. 76 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. България № 12, ет. 3, стая 336 или стая 
№ 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 707/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.12.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тули Джей Кинг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 65001**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Найден Геров“ 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 706/27.12.2016 година   

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартина Бриджит Гарахи 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17565****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, М-ст Караманджа, к-с Форест Нук, ет. 3, ап. 3В4. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр.Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 705/23.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дон Франсис Гарахи 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17565****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян,  М-ст Караманджа, к-с Форест Нук, ет. 3, ап. 3В4. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр.Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 704/23.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Джеймс Гевин Мак Корман  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 061219****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, М-ст Караманджа, к-с Форест Нук, ет. 5, ап. 310 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 703/23.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лорейн Мак Корман 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 110419****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, М-ст Караманджа, к-с Форест Нук, ет. 5, ап. 310 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 702/23.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Людмил Илиев Михайлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720421****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 59, вх. Б, ет. 5, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 698/15.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севда Хубенова Козарева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 680820****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, кв. Трандевица № Б – 2, ет. 5, ап. 40 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 696/15.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йорданка Илиева Андреева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650626****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 10, вх. Б, ет. 1, ап. 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 685/13.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Явор Ружков Русев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590811****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 4, вх. А, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 671/07.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Данко Живков Филипов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540525****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спартак“ № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 694/15.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кармела Малинова Падуано 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560408****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфей“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 679/12.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христина Стоянова Чечева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 401211****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“, бл. 6, ет. 3, ап. 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 677/08.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лиляна Миленова Каракехайова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600517****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 8, вх. А, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет.3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 641/28.11.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Георгиев Кисимов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651213****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 600/01.11.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любозар Христов Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860818****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 30 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 590/27.10.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Антонов Терзиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760213****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 3, вх. Б, ап. 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 565/13.10.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Снежана Цветкова Радичева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 481207****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: село Брезе, общ. Девин, обл. Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 537/14.09.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Митков Терзиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 920514****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Незабравка“ № 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 531/13.09.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Методиев Русев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 470907****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 20, вх. В, ап. 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 522/09.09.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Малин Севдалинов Пашелийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610303****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Деспот Слав“ № 34 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 519/09.09.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Илиев Емилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651123****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 5, бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 511/08.09.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Злата Иванова Корудова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590810****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 31, вх. А, ет. 2, ап. 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 510/08.09.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Ангелов Ангелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630614****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ № 34, вх. Б, ет. 2, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 497/01.09.2016 г. 
2. АУЗД № 14/07.01.2011 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анатолий Стоянов Бинев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 490205****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 484/29.08.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимира Миткова Кисьова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620724****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 696/15.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Христова Колибарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600614****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 2, вх. А, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 455/17.08.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалин Събев Кьоров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670126****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 453/16.08.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Людмил Минчев Капуджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520608****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Момина скала“ № 51, вх. В, ет. 2, ап. 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 450/02.08.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лариса Анатолиевна Игнатовская 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 14720****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. А, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 449/02.08.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маргарита Иванова Коруева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 461202****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Висарион Смолянски“ № 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 446/02.08.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослава Атанасова Василева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 771107****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 32, вх. Б, ап. 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 407/27.07.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станко Симеонов Дерилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700527****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 10, вх. Б, ет. 3, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 406/27.07.2016 г.  
2. АУЗД № 251/30.03.2011 Г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ан Патриша Пю 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17548****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 3, вх. Б, ап. 23 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 379/21.07.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мервин Джон Пю 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17548****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 3, вх. Б, ап. 23 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 378/21.07.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роналд Сидни Морис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 271019****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 1, вх. А, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 375/21.07.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 2.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Пепо Комерс – 2 – Йордан Лилков“ ЕТ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120522430 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 51,ет. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Йордан Стойков Лилков 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 342/11.07.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Иванов Караиванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630811****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 6, вх. Б, ет. 5, ап. 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 164/11.05.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светозар Радославов Ясенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790112****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 42 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 130/05.05.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Боян Петров Бенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651205****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 19, вх. А, ет. 5, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 232/02.06.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радка Михайлова Йовчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640809****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Добрик войвода“ № 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 230/01.06.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Атанасов Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 911102****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Петлешков“ № 1А 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 215/30.05.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Димитров Пепеланов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750808****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Студентска“ № 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 94/04.05.2016 г.  
2. АУЗД № 392/09.06.2011 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Силвия Минчева Каракостова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560730****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Шипка“ № 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 83/14.04.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марияна Алексиева Ашикова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740505****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Иван Карастойков“ № 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 72/07.04.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Михайлов Соколов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640528****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ № 39 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 67/05.04.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.02.2018 г.    
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