
Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Фуга Инвестмънт“ ЕАД 

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

ЕИК по Булстат11589************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, бул. „България“ №90 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от :Цви Лауфер Лаор, Атанас Иванчев Благоев и Даниела Тодорова Христова 

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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 661/10.06.2014г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Цвятков Чакъров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 671119*********** 

ЕИК по Булстат/ 

Адрес за Кореспонденция :гр. София, кв. „Овча Купел-1“,бл.515,вх.Б,ет.2,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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 235/15.06.2015г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хегине Каменова Давтян 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 791127******* 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция : с. Градът, 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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

2. АУЗД № 141/23.01.2014г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 

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 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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

2. АУЗД № 1007/28.11.2014г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петров Петканов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 700423******* 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. Зорница, №6,вх.А,ет.5,ап.17 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

3. АУЗД № 892/17.09.2012г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 

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 :с. Могилица, 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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

3. АУЗД № 328/05.08.2015г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Съби Стоянов Кисьов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 601215******* 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий“ №20 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

4. АУЗД № 1040изм.16.08.2016г./15.10.2012г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Дикас“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/120561***** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул.“Стою Шишков“№ 1,бл.“Момчил“№1,ет.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от :Станислава Димитрова Тачева 

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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

4. АУЗД № 551/07.10.2016г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Смиледа“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120054******** 

Адрес за Кореспонденция : с. Смилян 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Тошко Цоков Райков 

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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

5. АУЗД № 1015/17.12.2014г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Криси- Илия Ингилизов“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/040319******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян ,ул. „Атанас Беров“№3,вх.В, ап.37 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от :Илия Илиев Ингилизов 

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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

5. АУЗД № 967/30.10.2014г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хармония“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120601******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. Васил Райдовски“ №65 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Чавдар Тодоров Петков 

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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

6. АУЗД № 664/10.06.2014г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Илинден“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/120000******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян ,ул. „Васил Дечев“ №6 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от :Тодор Кирилов Даварски 

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 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

6. АУЗД № 9/05.01.2012г. 
7. АУЗД № 479/25.08.2016г. 

 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:15.11.2017г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Иванов Буюклиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 741216**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов Малчика“ № 20. 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

7. АУЗД № 352/25.08.2015 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 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 

 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за 
връчване на  

8. АУЗД № 327/05.08.2015  

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:01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румяна Николова Кисьова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 860330**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 66. 

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 №332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 105/13.02.2015 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 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветелин Атанасов Шишков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 771225**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Васил Левски“ № 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 №332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 329/05.08.2015  

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:01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Наталия Груп“ ООД 

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

ЕИК по Булстат: 201666*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Тодор Костов Милушев 

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 №332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 101/18.03.2016 г. 

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

 

Орган по приходи 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 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, м. „Дунавски ливади“, 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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 797/22.07.2014   

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: 01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чейси“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 830175*** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 65. 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Чавдар Тодоров Петков 

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 №332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 660/09.06.2014 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: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Смолян Пътстрой“ ЕАД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120604*** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от: Искра Стефанова Алексиева 

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 №332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 699/23.10.2014 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:01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  ЕТ „Чанчо – Благой Стефанов“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 830135*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Благой Стефанов Чаталбашев 

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 №332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за 
връчване на  

1. АУЗД № 662/10.06.2014 г. 
2. АУЗД № 369/20.07.2016 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чопи М“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 200355*** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Асен Минчев Василев 

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 № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за 
връчване на  

1.         АУЗД №275/06.04.2011г. 

2. АУЗД № 1152/09.11.2012 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:01.11.2017 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 15.11.2017 г. 



 

  



  



  



  



 


