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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 : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 17/09.01.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борислав Севдалинов Сариев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 791230************* 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.Миньорска № 19 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 39/14.01.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Боянов Орелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 781114*************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.Кольо Фичето № 6, вхх.А, ет.1, ап.2 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 40/14.01.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Събев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 821228************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Младост №6 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 115/19.02.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Росенов Горанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 900914************** 

ЕИК по Булстат 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333   , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 128/26.02.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Софка Александрова Хаджийска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 641109************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул. Чан № 6 бл.10, вх.А, ет.3, ап.8. 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

2. АУЗД № 160/04.03.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Карамфилов Катров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 800221************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Туристическа №3 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 178/07.03.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Тодоров Беев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 890110************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ул. Орфей № 1, вх.В, ет.3, ап.46. 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 209/15.03.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Здравков Терзиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 880119************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : с.Требища, общ.Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 330/11.04.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Петров Маджаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770709****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, бул. България № 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК : гр.Смолян ул.Адалберт Антонов Малчика №45, вх.А, ет.4, ап.14 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 339/12.04.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милан Звезделинов Росенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 880717****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Боровец № 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 397/25.04.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Захариев Маринов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 861214************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Здравец №7 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 447/13.05.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Неджахаттин Зекерие Шафак 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  560310****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул. Хан Аспарух № 7 вх.А, ет.1, ап.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 474/15.05.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Сашов димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650329****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : с.Мугла общ.Смолян  

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 885/12.08.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Анастасов Балабанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 830314****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : с.Гела общ.Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 , от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1044/05.09.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Иванов Пенчев  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  791001****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Васил Райдовски № 26, вх.В, ет.3, ап.6 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1055/10.09.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емилия Ангелова Чингарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  820712***************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Наталия бл. Извър № 2, вх.А, ет.6, ап.15 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1058/10.09.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Албен Рашев Щърбанов 

ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК по Булстат Служебен №  от регистъра на НАП 640306******* 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян  гр. Смолян ул.“Хан Аспарух“ № 5, вх.Г, ет.3, ап. 38 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №  1088/13.09.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Венцислав Минчев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 851231*************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Кирил и Методий № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1148/23.09.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станислава Иванова Френкева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630904************* 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Родопи № 96 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1320/18.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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: 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Величков Илийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 891210************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Спортна № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1325/18.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Захариев Кисьов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750503*************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.П.Д.Петров“ 0 10, вх.Б, ап.31 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1327/18.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Зарков Кутлев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820705**************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Евридика № 6, вх.А, ет.6, ап.16 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1343/22.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Костов Къкрински 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 720130**************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ,л.Възход № 2, вх.В, ет.4 ап.12 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1348/22.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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: 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлиян Емилов Каменов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 861020**************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Елица №2 вх.Б, ет.1, ап.11 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1350/22.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Георгиев Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП *840107**************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.П.Д.Петров№ 20, ет.4, ап.42 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1386/25.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Росенов Кехайов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 720630****************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Миньорска №22 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1387/25.10.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Кузманов Горанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 760215***************** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ул.Изворна №11 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1495/12.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „ Аш-Габи – Гълъб Шотаров“ 

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

ЕИК по Булстат 120049881 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Димитър Благоев №8, вх.В ап.4  

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Гълъб Желязков Шотаров 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1562/25.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

 Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Мастер Груп“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат 120561******** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Братан Шукеров №22 вх.А ап.6 

Адрес по чл.8 от ДОПК : гр.Смолян ул.Тракия № 86А 

Представлявано от : Рафаел Манукян 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1564/25.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ Васко Грозданов  

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

ЕИК по Булстат 120043****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Чан, бл.11,вх.В, ап.36 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Васко Василев Грозданов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1567/26.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Силия“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120552**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Наталия №7 ,вх.А ет.4, ап.9 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1576/27.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  СД Видео Геймс Братанов Безергянов С-ие 

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

ЕИК по Булстат 010604****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян  бул.България № 70 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Емил Александров Братанов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1598/29.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ Шипката Никола Петров 

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

ЕИК по Булстат 120555*************** 

Адрес за Кореспонденция : общ.Смолян, с.Момчиловци, ул.Ал.Стамболийски“ № 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Костадин Николов Петров  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1595/28.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  ЕТ Петър Коровски 

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

ЕИК по Булстат 120001****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Първи май № 63 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Петър Георгиев Коровски 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1602/29.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Марагу“ ООД 

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

ЕИК по Булстат 120617**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Хан Аспарух № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Мария Ангелова 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1605/29.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  ЕТ Цецо Цветан Кордов 

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

ЕИК по Булстат  120596****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Димитър Благоев № 16 вх.Б ет.3 ап.12 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Цветан Митков Кордов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1606/29.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ Махони – 86  

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

ЕИК по Булстат 120520**************** 

Адрес за Кореспонденция : общ.Смолян с.Мугла 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Росен Сашов Димитров 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1607/29.11.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Еврострой ЕООД 

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

ЕИК по Булстат 120552****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Евридика,№10,вх.В, ет.4, ап.32 

Адрес по чл.8 от ДОПК : гр.Смолян, бул.България №85 

Представлявано от : Любомир Асенов Младенов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1642/04.12.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ АМ – Мария Четрокова 

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

ЕИК по Булстат120032**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Родопи №57 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Мария Тодорова Четрокова 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1648/05.12.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  ЕТ Тани Станко Симеонов 

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

ЕИК по Булстат 120016****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Васил Левски №21 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Станко Симеонов Дерилов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1680/10.12.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сузана Филипова Стопанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 861015****************** 

ЕИК по Булстат**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул. Самодивски изворче  №8 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 1759/27.12.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Атанд Комерс“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат 130806****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.София р-н Подуяне, ж.к. Левски зона Г, бл.32, вх.А, ет.4, ап.12 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Ревин рамадан Аталай 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 899/27.12.2011г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Лазаров Хаджичонев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770428****************** 

ЕИК по Булстат**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул. Хаджи Чоньо №4 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 107/14.02.2013г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Бети Феро Алзет 

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

ЕИК по Булстат 120600****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян к.к. Пампорово к-с Малина Резиденс ет.1 ап.5 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 15/09.05.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Персенк - 2005“ ООД  

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

ЕИК по Булстат131461**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.София ул.Васил Левски №23 ,ап.6 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от :Димитрий Валентинович Подколзин 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 16/09.05.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Интерлогис“ ООД 

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

ЕИК по Булстат 200263***************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ул.Соколица №46 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Любомир Младенов Царев 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  , от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД №  151/19.09.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ангер“ АД 

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

ЕИК по Булстат 120015**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Пловдив  ул.Атанас Самоковеца №9 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 164/21.09.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „РДД“ЕООД 

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

ЕИК по Булстат 120541**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян  ул.Хан Аспарух № 1, вх.Д, ет.3, ап.44 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Райчо Димитров Даскалов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 168/25.09.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:15.01.2018 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 29.01.2018 

 


