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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „МК – 2009“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 200876351 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 9Е 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Мехмет Кандемир 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 

на  

1. АУЗД № 688/30.10.2015 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: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 6.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Манукян Рафикович – Арттонк“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120070231 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Стою Шшишков“ № 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Манукян Левон Рафикович 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 685/30.10.2015 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/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антон Славчев Балакчиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 831029**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, „Мирчо войвода“ № 2А 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 

на  

1. АУЗД № 678/22.10.2015 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: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Николов Милевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 660906**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 3Б 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 672/20.10.2015 година  

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: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефка Георгиева Караиванова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 710802**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5, 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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 668/30.12.2015 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: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бойко Руменов Пачелиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 700316**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 10, вх. Б, 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 № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 645/28.12.2015 година   

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: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Алеков Здравков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770722****  

ЕИК по Булстат:  

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

на  

1. АУЗД № 622/23.12.2015 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: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветко Борисов Попов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 510725****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян,  ул. „Полк. Дичо Петров“ № 50, вх. Б, ет. 2, ап. 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 618/21.12.2015 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: 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Недялко Райков Кацаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760324****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 13, вх. Б, ет. 2, 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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 

на  

1. АУЗД № 613/18.12.2015 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: 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Янчев Гяуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 870505****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 608/14.12.2015 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 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Нуша Стил – Теменужка Терзиева“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120593438 

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

1. АУЗД № 601/11.12.2015 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 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антон Асенов Евгениев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770119****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 49, вх. Б, ет. 5, ап. 33 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 586/21.12.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Борисов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690126****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 5, вх. Б, 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 № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 581/14.12.2015 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 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светослав Славейков Балджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 861026****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 2, вх. Б, ет. 5, ап. 23 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 580/17.12.2015 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 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Костадинов Марзянов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860115****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап Петко войвода“ № 9 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 579/17.12.2015 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 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Натали Миленова Атанасова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 910910****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 6, бл. 10, вх. В, ет. 5, 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 578/17.12.2015 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 

/ Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христина Божидарова Божинова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651119****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфей“ № 15, ет. 2, ап. 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

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

1. АУЗД № 577/23.01.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

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, 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 573/09.12.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сийка Николова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740410****  

ЕИК по Булстат:  

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

1. АУЗД № 568/19.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Димитров Хъхтев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670627****  

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 566/19.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Христев Чилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 530410****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 48, вх. Б, ет. 4, 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 564/19.10.2015 г.  
2. АУЗД № 792/21.11.2011 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: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Давид Наталал 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175809***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. я. Малина, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. ES5 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 553/13.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Жули Жина Велджи 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175809***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. я. Малина, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. ES5 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 552/13.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гарет Майкъл Ричардс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175604***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к. я. Малина, к-с Стрийм Резорт, ет. 2, ап. В8 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 551/13.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светла Миткова Чавдарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 791120****  

ЕИК по Булстат:  

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

1. АУЗД № 525/09.11.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юри Митков Вощев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640413****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Студенец“ № 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

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

1. АУЗД № 521/27.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Симеон Ваклинов Каров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700315****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 45 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 520/06.11.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Лазаров Камбуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640217****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Казашка“ № 14, ет. 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 513/21.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Керанка Маринова Бобева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 680529****  

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

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

1. АУЗД № 507/19.10.2015 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милко Яворов Халваджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 821002****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 6, вх. А, ет. 5, ап. 18 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 473/07.10.2015 г.  
2. АУЗД № 143/11.09.2017 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: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Меркстрейд“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 123559*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 127 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Стефанов Георгиев 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 337/08.07.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Азимут Строй“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 201168*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 38, ет. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“, гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

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

1. АУЗД № 336/08.07.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бояна Тур – Бояна Садовенко“ ЕТ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 102016*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Струма“ № 33 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Бояна Христова Садовенко 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 321/04.07.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хит такси“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120557*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, УЛ. „Полк. Дичо Петров“ № 6, БЛ. Б, ет. 6, ап. 64 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Захари Ясенов Костадинов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 296/22.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Апсида – Иван Василев“ ЕТ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830161*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Варна, р-н Младост, ж. к. Трошево, бл. 38, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иван Стойчев Василев 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 295/22.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ара Интернешънъл“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 131457 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Красна поляна, ж. к Разсадника, бл. 87, вх. 9, ап. 10, 

ет. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Пол Александер Атанасиов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 294/21.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Нирвана“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120608*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 4, вх. В, ет. 4, ап. 38 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иванка Янкова Йорданова 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 280/20.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бел – Груп“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120555*** 

Адрес за Кореспонденция: село Стойките, общ. Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Стефан Бел 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 279/20.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Сергей Сапунджиев – Сс – Снежана Сапунджиева“ ЕТ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830110*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Снежана Генчева Сапунджиева 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 276/20.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Стефи 96“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120612*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Южен, ул. „Бугариево“ № 37, ет. 6, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Димитър Георгиев Петров 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 274/17.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Агенция за регионално развитие 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830155*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Красимир Славчев Манов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 273/16.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Егидстрой“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202583*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Бургас, ж. к. Изгрев, бл.№ 39, вх.12, ет. 4, ап. 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Йорданов Димитров 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 271/15.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Рекси – Асен Тодоров“ ЕТ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: село Смилян, общ. Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Асен Евгениев Тодоров 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 270/15.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Регал – Рупецов“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830190*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 4, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Александър Минчев Рупецов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 266/15.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ес Пи Ес Истейт“ ДОО 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120601*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 42 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Асен Трендафилов Запрянов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 263/15.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Лиман Интернешънъл“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 175430*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. СОФИЯ, ж. к. Надежда, бл. № 244, вх. А, ет. 7, ап. 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Едуард Светозаров Тодоров 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 262/15.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕС ЕН – Тайгър – Сергей Манев“ ЕТ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120031 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ № 6, бл. Острица, вх. Б, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Сергей Младенов Манов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 260/13.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Юлия – 1990 Васил Иванов“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 115157*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев“ № 101, ап. 9 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 259/13.06.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ИНТЕРРЕТЪР“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830170*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ № 5, вх. А, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Христо Георгиев Табаков 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 184/25.05.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Олга Михайлова – КНМ“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120051 

Адрес за Кореспонденция: село Фатово, общ. Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Олга Драгомирева Михайлова 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 128/13.04.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „БАН“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202009*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 1, вх. В, ет. 1, ап. 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Орхан Османов Шабанов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 111/24.03.2016 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: 

/Анелия Точева – Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.02.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.03.2018 г.  

 


