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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До АСЕН ХУБЕНОВ МУРАДИЛОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 740304**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Мургавец“ № 4Б 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 01/17.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До МАРИАНА ТРАЙЧЕВА ПЕТРОВА  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 740718*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Радецки“ № 28 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 04/17.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До МАРУСЯ ИВАНОВА ДАРИТКОВА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 850228**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чавдар войвода“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 06/22.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ХРИСТО РУМЕНОВ ПАШАЛИЙСКИ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 880523**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 12, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 09/29.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК  

До ГЕОРГИ ТАШЕВ КОДЖЕБАШЕВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 641129**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Димитър“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 11/29.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЗДРАВКО РАДЕВ УСТОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620424**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“  № 6, вх. А, ет. 3, ап. 7 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 13/30.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЙОРДАН ДАМЯНОВ ПОПОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 690109**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ул. „Лозенец“ № 17, ет. 4, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано о : 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 17/31.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ГЕОРГИ ПЕТРОВ БЕЧЕВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 920205**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 70 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 19/31.01.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ТОДОР СТОЙКОВ СТОЙКОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770303**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Варна, ул. „Зеленика“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 21/01.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ВАЛЕРИ РУМЕНОВ КАБЛИЧАРОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 900113**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: село Търън, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 22/01.02.2018г. 

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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ДАНИЕЛ БИСЕРОВ КОЗАРЕВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 910912**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян,ул. „Чан“ № 25, вх. А, ет. 2, ап. 7 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 26/06.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ПЕТРАНА ТОШКОВА КОКУДЕВА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 760513**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 28/07.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕМИЛ СЛАВЕЙКОВ УЗУНОВ  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 850819**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 8, вх. А, ет. 3, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 29/07.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До СЛАВИ МИТКОВ ДАМЯНОВ  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750531**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Княз Борис I“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 30/07.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До РУМЕН СЕРГЕЕВ БОДУРОВ  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 931023**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 31/16.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „БУЛФОРЕСТ - 2006“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120073*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“  № 24, корпус Б, офис 510 - 511 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Вълко Милков Милков 

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 , от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 32/08.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До БОСИЛКА БИСЕРОВА БОТУНАРОВА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 800707**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 37/16.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До СЛАВЧО МЕТОДИЕВ РОСЕНОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 550722**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 2, бл. 35, вх. В, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 42/20.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До МАРТИН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 920131**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, вх. А, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 54/27.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До РУБИН МИНЧЕВ БАШОВ  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 640611*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: село Бориково, общ. 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 53/27.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 631115*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция:  

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 57/27.02.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До СВЕТОСЛАВ СРЕБРИНОВ МАНОЛЕВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 860120**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бузлуджа“, вх. Б, ет. 4, ап. 7Б 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 58/06.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 540410**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Дарвин“ № 21, вх. 4, ет. 6 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 60/06.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До МАНОЛ ЙОРДАНОВ ВЕЛЕВ  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 590909*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, кв. Горубляне, ул. „Манол Велев“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 63/19.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До НЕДЯЛКА ВЕЛИЧКОВА ПИНЧЕВА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 590528**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Майстор Харит Кисьов“ № 7 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 64/19.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До КУЗМАН ИВАНОВ ГЛАВЧЕВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 741201**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Трети март“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 68/21.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ДАФИНА МИТКОВА АСЕНОВА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 840527**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Гео Милев“ № 53 

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 , от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 71/21.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС“  

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

ЕИК по Булстат: 130241*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Евгения Златева Банева 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 77/23.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „КЕМИ ДИЗАЙН“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120608*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 10, вх. Б, ет. 5, ап. 33 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Николай Асенов Ръжеников, Веселин Ем. Еленски и Бисер Ем. Еленски. 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1.АУЗД № 78/26.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ВМ – ТУРС“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 102845*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 23 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Венцислав Събев Ковачев 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 81/26.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ ГАЛИ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120598*** 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лапландия, ет. 3, ап. 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Галина Янкова Илиева 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 82/26.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ПУЛСАР“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560216**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, район Север, ул. „Благовест“ № 3, вх. Б, ет. 11, ап. 54 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Йордан Благоев Пенев 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 85/29.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ПРЕВАЛА РЕЗОРТ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 202680*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Р. Даскалов“ № 72, ет. 3, офис 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Деница Иванова Маринова 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 90/30.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ТОДОР ИВАНОВ БЯЛКОВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800922****  

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 32 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 91/30.03.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЮРИ ЗАХАРИЕВ 77“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 202481*** 

Адрес за Кореспонденция: село Смилян, обл. Смолян, ул. „Ком“ № 7 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 93/02.04.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „ВИКИ – ЗДРАВКА ЧАУШЕВА“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120041*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 40 

Адрес по чл.8 от ДОП : 

Представлявано от: Здравка Недкова Чаушева 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 95/04.04.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ПРЕСТИЖ 2000“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 102668*** 

Адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Красимир Димитров Киров и Пламен Вълчев Генов 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 100/05.04.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До РАДОСТ ДИМИТРОВА ВЕЛИКИНСКА 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630827**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Иван Карастойков“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 152/09.03.2012 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „САШКА РАДЕВА – МИЛЕНИУМ 59“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120612*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 6, ет. 4, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 318/17.02.2014 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: 50.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „СИТИ КЪМПАНИ“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120556*** 

Адрес за Кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Кайнадина“ № 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Сергей Генчев Сапунджиев 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД №864 /15.12.2011 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „АНГЕР“ АД ПЛОВДИВ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120015*** 

Адрес за Кореспонденция: гр.Пловдив, район Централен, ул. „Атанас Самоковеца“ № 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Гергана Рафаилова Иванова 

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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

2. АУЗД № 151 /19.04.2018 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: 05.06.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.06.2018 г.  

 


