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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Мариана Трайчева Петрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740718****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Радецки“ № 28 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 567 изм. / 04.10.2013 г. 

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

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Инка Андреева Капурова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640212****  

ЕИК по Булстат:  

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

1. АУЗД № 1128/06.11.2012 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: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Слави – Славомир Георгиев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 030075*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Стадионска“, бл. 8, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Славомир Георгиев 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 192/18.05.2018 г. 

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

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Ташев Коджебашев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641129****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Димитър“ № 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 11, изм. от 15.06.2018/29.01.2018 г. 

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

Орган по приходи 

   /Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК  

До Гари Кларк 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 100746***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр.  Смолян, ул. „Първи май“ №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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 301/21.05.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Николов Главчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750908****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. София, общ. Столична, ул. „Бигла“  № 10, вх. А, ет. 2, ап. 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 302/22.05.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хаджи Адам Мухамад Тахир Мохамед  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП : 120620*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 43, ап. 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 304/23.05.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Смайл Дизайн Лимитид 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176930*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лапландия, ет. 6, ап. 70 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:   

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

1. АУЗД № 308/25.05.2018 г. 

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

Орган по приходи /Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 



5 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кремена Емилова Кадиева  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810823****  

ЕИК по Булстат:  

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

1. АУЗД № 309/25.05.2018 г. 

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

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕМ ТИ ЕС ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 176931*** 

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лапаландия, к. я. Студенец, ет. 6, ап. 67 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Мириам Анн Маккарти 

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

1. АУЗД № 310/31.05.2018г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Преслав Пламенов Борисов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770307****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. София, общ. Столична, ул. „Банишора“ № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 71 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 318/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Стефанов Младенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810626****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 59, вх. А, ет. 5, ап. 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 319/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Павел Райчев Козарев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 811020****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 20, вх. Б, ет. 1 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 321/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Ромас Венцловас 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120619*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, местност Караманджа, бл. 3, ет. 3, ап. 97 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 322/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „ТД ГРУП-55“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202337*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Отец Паисий“ № 27А 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Кристина Валентинова Кирякова и Светослав Добрев Светлославов 

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

1. АУЗД № 325/04.06.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ксартис България“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 175435*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, район Оборище, ул. „Искър“  № 59, ап. 38 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Мартин Тони Истурис 

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

1. АУЗД № 326/06.06.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Аванти“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120556*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 6, ет. 3, АП. 38 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 327/06.06.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

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 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 329/06.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Лендрич Пропърти“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 

ЕИК по Булстат: 103978*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Ген. Киселов“ № 31, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Дженифър Шоу и Ричард Абат 

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

1. АУЗД № 333/07.06.2018 г. 

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

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Дочев Гецов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 670314**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ж. к. „Младост 1“ № 24, вх. Г, ет. 4, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 335/11.06.2018 г.  

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Галина Ломова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120619*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, м-ст Караманджа, к-с Лъки, бл. 1, ет. 3, ап. 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 337/12.06.2018 г. 

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

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Владимиров Пашалиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 841129**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 82, вх. Б, ет. 2, ап. 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 339/12.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Байериш Бергбау“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120558*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 2, вх. Б, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 341/12.06.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Маринепротекшън“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 202635*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 26 

Представлявано от: Билент Халил Оглу 

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

1. АУЗД № 350/19.06.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 



13 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ Градер ЛТД“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 176977*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, к-с Гранд Манастира, к. к. Пампорово, вх. А, ап. 10,  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Алекси Георгиев Истатков 

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

1. АУЗД № 357/25.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Френкев“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 202507*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 6, ет. 3, офис 1  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Крум Илиев Френкев 

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

1. АУЗД № 361/19.06.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ан Фин 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175834*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. А, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 400/30.05.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Ерин Кортни 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120604*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, бл. 2, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 401/30.05.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Инда Джоузеф Бойлан 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120620*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира № 3, бл. 4, вх. Б, ет.2, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: . 

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

1.АУЗД № 402/30.05.2018 г.  

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Руменов Шиклев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750806****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 405/31.05.2018 г. 

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

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дороти Патриша Бойлан 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120620***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 406/31.05.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виктор Ноел Туохиг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175591*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената, вх. А, ет. 4, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 407/31.05.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 



17 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Никълъс Антъни Леър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175566***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 409/01.06.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ейдриън Ройс Уестбрук 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175509***  

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с  Елина Палас, ет. 1, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 411/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 



18 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джеймс Холоуей 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175591*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. F3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 412/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Филип Едуард Бърк 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120616*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лъки, бл. 3, ет. 0, ап. 77 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 413/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Таня Рийс Торн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175585*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 4, ап. D6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 414/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Димитров Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 760624**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ № 65А 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 415/04.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Евгени Цветков Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770701**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ж. к. „Младост“ № 4, бл. 454, вх. Е, ет. 6, ап. 121 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 416/05.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роман Москович 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 176371*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, бл. 3, ап. А-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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 417/05.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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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. „Х аджи Чоню“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 418/05.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любен Елинов Палов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630709**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 420/05.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Уакър Ануари Чорди 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120617**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 421/06.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Томас Гогос 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП АВ2327316**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с  Малина Резиденс, ет. 3, ап. 30 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 422/06.06..2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кристофър Уейн Снукс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120617*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с  Манастира № 3, вх. Б, ет. 4, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 423/06.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кристофър Фенимор Франсис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175834*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция к. к. Пампорово, к-с  Гранд Манастира, бл. 4, вх. А, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 426/07.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Велин Андреев Кадиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 730219**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 3, вх. Б, ет. 3, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 431/08.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Владимир Стоянов Куцев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820301**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: село Река, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 433/08.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петков Куклев 

 ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770831**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 28 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1.АУЗД № 436/11.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Калина Станева Тачева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560218**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Стою Шишков“ № 5, бл. 17, вх. Б, ет. 2, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 439/11.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Димитров Камбарев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620630**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спартак“ № 28 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 273/21.05.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йордан Христев Гривнев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 461012**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спартак“ № 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 441/11.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Иванов Христов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 591108**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 591108/12.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Златка Господинова Караустова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750126**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 17, вх. А, ет. 2, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 444/12.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 445/11.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стоян Николов Николов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 790712**** 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 446/11.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райко Симеонов Кацаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 490113**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 5,вх. Б, ет. 2, ап. 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 448/13.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадин Томов Згуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620324**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Момина скала“ № 48 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 449/13.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Емилов Пенчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750529**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Гоце Делчев“ № 40 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 451/13.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Веселинов Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 530425**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 57,  вх. А, ет. 3, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 452/14.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радка Димитрова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630423*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 64 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 453/14.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

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. Пловдив, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 457/15.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Петров Божинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630823*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

2. АУЗД № 458/15.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роза Славова Капуджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 661216*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 22, вх. Б, ет. 3, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

2. АУЗД № 459/15.06.2018 г. 

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 08.10.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.10.2018 г. 

 


