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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 201554*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Васил Илиев Дойчев 

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 № 61/16.03.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любомир Асенов Младенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650306**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, бл. 13, вх. В, ет. 4, ап. 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 № 109/12.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Искра Асенова Ефтимова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 721207**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 25, бл. 21, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 121/12.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Славов Тахчийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 730401**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: село Буката, 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 № 133/13.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК  

До Захари Руменов Манолев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 710429**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: село Смилян, общ. Смолян, ул. „Ангел Тунев“ № 22 

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 № 135/16.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Савка Йорданова Варджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650901**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“  № 49, вх. Б, ап. 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 136/16.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антон Маринов Янев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 730813**** 

ЕИК по Булстат: 

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

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 № 138/17.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Митков Варджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 611008**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 49, вх. Б, ет. 2, ап. 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 139/17.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Малина Любомирова Александрова 

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

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 5, вх. Б, ет. 2, ап. 29 

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 № 140/17.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райчо Димитров Даскалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 710406**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 11, вх. Д, ап. 44 

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 № 143/18.04.2018г. 

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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гай Камерън Лийвър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175583*** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит Строй, ет. 4, ап. 59 и ап. 80, гр. 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 № 146/19.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 12.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лъчезар Борисов Сивков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580207**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов - Малчика“ № 3, ет. 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 № 148/23.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Артемида – БСИ“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 121547*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, общ. Столична, район Лозенец, бигла 4, ет. 5, офис 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Аделина Георгиева Пишинова 

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 № 150/19.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Любомира Марчева Шаркова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 810319**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 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 № 154/20.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Мазком“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120031*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, район Северен, бул. „България“ № 158 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Генади Соколов Панджилов 

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 № 159/23.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бетиян Транс“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 200942*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“  № 1, вх. А, ет. 3, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Петко Стоев Чонгаров 

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 № 162/23.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Нера“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120553*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Витоша, ул. „Никола Недев“ № 2, ет. 4, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Рангел Христов Трифонов 

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 № 164/26.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Инвестком“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 123688*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Стара Загора , бул. „Патриарх Евтимий“ № 138 

Представлявано от: Севдалин Николов Вълнаров, Мирослав Петков Петков, Пламен Георгиев 
Танев и Росен Митков Гогошев. 

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 № 168/25.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартин Сергеев Бодуров  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 880116**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфееви гори“ № 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 № 174/27.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

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: село Влахово, 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 № 201/23.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иняцио Дзоко 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 480416**** 

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 № 203/24.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Василий Владимирович Новохатский 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175918**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Папорово, к-с Манастира № 3, бл. 1, вх. Б, ап. 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 205/24.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

       Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Софка Минчева Кесендрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 510902**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Велико Търново“ № 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 № 206/24.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Розалинка Яворова Илиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630402*** 

ЕИК по Булстат 

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

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 № 207/25.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Саджит Махмуд Али 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175587*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ул. „Канарче“ № 8, вх. Б, ап. 25 

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 № 208/25.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райна Янкова Шаркова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580407**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 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 № 210/25.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Младенов Димов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 700903**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Симеон Фисински“ № 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 № 211/25.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Балкан Реал Истейт“ ООД 

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

ЕИК по Булстат: 131377*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Сердика, ул. „Козлудуй“ № 85 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Франциско Бриансо Кортада 

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 № 213/26.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Имот и Капитал“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 104655*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ж.к. Дианабад № 42А, вх. А, ап. 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Радослав Димчев Златков. 

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 № 215/26.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Родопи Дивелпмънт“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120556*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 57 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Димитър Василев Райчев 

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 № 219/26.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Евгени Филипов Райков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790723****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 14, вх. 1, ет. 4, ап. 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 221/30.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Франсис Уолш 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120603*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лапландия, ап. 71 

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 № 222/30.04.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тихомир Митков Ризов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580316****  

ЕИК по Булстат:  

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

1. АУЗД № 9 изм. 18.05.2018 г./10.05.2017 г. 
2. АУЗД № 885 изм. 18.05.2018 г./07.12.2011 г. 
3. АУЗД № 836 изм. 18.05.2018 г./07.12.2011 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станислава Димитрова Тачева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820425****  

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Стою Шишков“ № 5, ет. 2, ап. 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 408/31.05.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Димитрова Тачева - Оджакова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800527**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамикова“ № 24 

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 № 297/29.05.2018 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: 02.07.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.07.2018 г. 


