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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Кирилов Рубинев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 870412**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Миньорска“ № 43 

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 № 04/09.05.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Павел Михайлович Зезюлин  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175822*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: к.к.Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 4, 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 № 06/09.05.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тихомир Митков Ризов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580316**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Лиляна Димитрова“ № 4, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 09/10.05.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Костадинов Василев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 451113**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 23 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 10/11.05.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК  

До Боряна Миткова Бисерова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 780707**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап.Петко Войвода“ № 46 

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 № 13/11.05.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Сашев Чобанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 540913**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 37, вх. Б, ет. 5, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 33/17.05.2017 г. 

2. АУЗД № 829/06.12.2011 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Ангелов Сарандалиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 500712**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Димитър“ № 8, ет. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано о : 

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 № 38/21.06.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Вълкова Хаджиковакева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 550809**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 3, вх. А, ет. 3,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 № 39/03.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роза Асенова Кьосева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 590119**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 49, вх. Б, ет. 6, ап. 35 

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 № 40/05.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Димитров Даскалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 891028**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 2, вх. Б, ет. 3, 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 № 43/07.07.2017г. 

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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Минчев Богданов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630329**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян,ул. „Братан Шукеров“ № 7, вх. А, ет. 2, ап. 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 № 45/11.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Доган Айкут 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 100240**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 2, ет. 6, 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 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 46/11.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Слави Димитров Майсторов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 760927**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 4, 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 № 56/18.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Спас Крумов Стойнев  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 680315**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 5,вх. А, ап. 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 № 57/18.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Димитров Хаджимарински  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 640916**** 

ЕИК по Булстат 

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

1. АУЗД № 58/19.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райчо Георгиев Великински 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620810**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“  № 49, вх. А, ет. 5, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 , от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 61/19.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Павел Димитров Каменов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 830114**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов-Малчика“ № 32 

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 № 64/20.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Щильонов Чопкънов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 590324**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ж. к. Борово № 222А ,вх. Б, ап. 36 

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 № 65/20.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Митков Сираков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 780218**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 4, ап. 50 

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 № 66/20.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Махендра Пармар  

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

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Малина Резиденс, ет. 1, 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 № 67/20.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Магомед Агиев  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 176654*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лапландия 

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 № 70/20.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Захари Ясенов Костадинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 640807**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 15, вх. Б, ап. 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 № 71/20.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емилия Храир Ованесова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 570921**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 13, вх. Б, ет. 6, ап. 61 

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 № 74/21.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бенджамин Гухан  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175543*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит строй, ап. 34 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 77/24.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Замфиров Делиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 660814**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Априлов“ № 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 № 79/24.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Детелин Николов Топуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650307**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Самодивско изворче“ № 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 80/24.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалин Чавдаров Пенчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 691127**** 

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 № 81/24.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

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 № 82/25.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Венцислава Венциславова Капуджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 880320**** 

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  

1.АУЗД № 83/25.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радост Димитрова Великинска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630827**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 49, вх. А, ет. 5, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 85/25.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мари Тереса Килбрайд 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 210000*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лапландия, ет. 3, ап. 31 

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 № 87/25.07.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Недялка Найденова Евгениева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560216**** 

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

1. АУЗД № 94/08.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлин Митков Чобанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 800214**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Цар Симеон“ № 37 

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 № 98/10.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петко Тодоров Петков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 641121**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 31 

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 № 99/11.08.2017 г. 
2. АУЗД № 98 изменен/20.03.2012 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фатме Тефик Шех 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690710**** 

ЕИК по Булстат 

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

1. АУЗД № 101/11.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Демирев Исаев  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 761006**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОП : 

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 № 103/21.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нели Стайкова Даскалова - Кафалова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 601023**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 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 № 104/21.08.2017 г. 
2. АУЗД № 851/12.12.2011 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Салих Мехмедов Касъмов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 490408**** 

ЕИК по Булстат: 

Адрес за Кореспонденция: с. 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 107/22.08.2017г. 

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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Генчо Богданов Тодоров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560511**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Студентска“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

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

1. АУЗД № 110/23.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Илиев Сираков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 830508**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Наталия“ № 21, ет. 3, 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 № 112/24.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Захари Митков Милковски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 611105**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 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 № 116/28.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Атанасов Станчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 710626**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Арх. Петър Петров“ № 5, бл. 45, вх. А, ет. 4, 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 № 119/29.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Александров Искилиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 800528**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 43, вх. В, ет. 1, ап. 21 

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 № 122/30.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Анастасов Чакъров                                                                                                            

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 841005**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Студентска“  № 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 № 125/30.08.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ботко Стоянов Трендафилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 520727**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 27, вх. Б, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 127/31.08.2017 г. 
2. АУЗД № 194/20.03.2012 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Бойков Юруков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 570220**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 14, вх. А, ет. 5, 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 № 129/04.09.2017 г. 
2. АУЗД № 759/17.08.2012 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Николов Грамадарев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 890224**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Константин Иречек“ № 2, бл. 3, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 131/04.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Салимехмед Раифов Ратайчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 600426**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: с. Търън, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 132/04.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севастионос Милков Устов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 930217**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 20, вх. Б, ет. 3, ап. 21 

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 № 133/05.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гергана Петрова Георгиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 740318**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спартак“ № 27 

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 № 140/08.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сашо Славчев Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 570816**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Малина“ № 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 145/08.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Николов Пеев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 610915*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 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 № 147/18.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Булгаре Дивелъпмънт АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 131400*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 35, бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Петър Георгиев Личев 

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. 152/20.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Венцислав Росенов Мишуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820913**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 24, 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 № 153/20.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фетие Реджепова Юмерова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 210101*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Митко Палаузов“ № 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 № 155/21.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Симеон Юлиянов Мутков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 791011**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Цар Симеон“ № 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 № 160/21.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Вергиния Янкова Дашева  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 510724**** 

ЕИК по Булстат 

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

1. АУЗД № 162/25.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Фуга Инвестмънт“ ЕАД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 

ЕИК по Булстат: 115897*** 

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

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 № 169/26.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.



30 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Райчев Маринов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 520115*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 7, вх. Б, ет. 4, 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 № 170/26.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Богданов Николов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820406**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Г. М. Димитров“ № 65, вх. Б, ет. 3, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1 1. АУЗД № 172/26.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.



31 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Филип Марчев Истрефов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 841208*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 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 № 173/27.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Запрян Атанасов Янчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 600922**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: село Момчиловци, общ. Смолян, ул. „Орфей“ № 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 № 174/27.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румен Събев Хаджов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 660418*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Екзарх Стефан“ № 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 № 176/28.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кевин Антъни Янг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120596**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, ет. 4, 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 № 177/28.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Боян Димитров Лилчев  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560331*** 

ЕИК по Булстат 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

 1. АУЗД № 179/28.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Луиза Паглиеттини 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 176457**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. № 2, ет. 3, ап. 59 

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 № 182/28.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанаска Петрова Вълкова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 760817*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: село Стойките, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

 1. АУЗД № 184/28.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хироши Кавашима 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 100116**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: град София, ул. „Лидице“ № 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

 1. АУЗД № 185/29.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Пасков“ ЕООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120064*** 

ЕИК по Булстат 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Илия ВасилевКовачев 

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 № 186/29.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Северина Желязкова Хаджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 871111**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Самодивско изворче“ № 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 № 187/29.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Захари Здравков Молов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 810111*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: село Търън, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

 1. АУЗД № 189/29.09.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Захари Ясенов Елевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650622**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий“ № 41 

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 № 191/29.09.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маруся Георгиева Манджукова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560903*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ № 23 А 

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 № 193/18.10.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пламен Иванов Манджуков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 550127**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ № 23 А 

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 № 194/18.10.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Албо – В“ ООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120058*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Божидар Минчев Йовчев 

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 № 199/20.12.2017 г. 

В случай, че не явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Сити къмпани“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120556*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Сергей Генчев Сапунджиев 

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 № 200/20.12.2017 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлан Димитров Николов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 640619**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 15, ет. 7, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

 1. АУЗД № 556/11.10.2016 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 

 

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“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

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

стая № 332 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: 20.03.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.04.2018 г. 
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