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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Красимира Тошкова Ангелова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 660131****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 4, бл. 14, вх. Б, ет. 5, ап. 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 № 335 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 12/09.01.2018 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 

/Диана Пешановска/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лиляна Каменова Борова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 400203****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ № 13, 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 № 335 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 25/06.01.2014 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 

/Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Георгиев Лалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 831120****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Малина“ № 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 №335 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 60/10.01.2014 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 

/Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Илиян Лефтеров Чакъров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641017****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 2, 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 № 335 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 97/12.02.2013 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 

   /Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК  

До Севдалин Асенов Велинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  581207**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 54 

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 № 335 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 156/27.01.2014 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 

/Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Иванович Карантиров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175629***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 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 № 335 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 203/26.05.2016 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 

/Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Красимир Жоров Черпоков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 571112**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 26, вх. А, ет. 5, ап. 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 № 335 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 270/25.06.2015 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: 

/Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Добрина Василева Кисимова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600904**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 22, вх. А, ет. 5, ап. 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 № 335 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 346/15.04.2013 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 

 /Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ваня Миркова Пашова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690720****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 7А, вх. А, ет. 4, 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 № 335 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 597/28.12.2015 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 

/Диана Пешановска/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 


