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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Исрафил Килли 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176819***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 24, 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 № 706/09.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Атанасов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 631204**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 62 

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 № 709/10.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Недко Славов Гърбелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 581110****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов - Малчика“ № 27Б 

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 № 710/10.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Тодоров Стоянов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580801**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 9, вх. В, ет. 5, ап. 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 № 717/21.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Стоянов Славков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621117****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 29, ет. 2, 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 № 722/22.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослава Ичкова Димитрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750510**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 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 № 723/22.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Йосифов Чаушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 510519****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Превала“ № 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 № 725/22.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Невенов Кандуров 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 650109**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чинара“ № 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 № 726/23.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Енчев Великов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700414****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, ул. „Тунджа“ № 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 № 728/27.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минчо Чавдаров Тикалчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570602**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Ад. Антонов – Малчика“ № 45, вх. В, ет. 2, ап. 47 

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 № 729/27.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юри Младенов Симов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700502*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 9, вх. В, ет. 3, 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 № 738/29.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Венета Велинова Маринова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570606****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 3, вх. Г, ет. 3, ап. 57 

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 № 740/29.05.2019 г. 
2. АУЗД № 405 изм. 22.11.2019 г./20.06.2011 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Минчев Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620117****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р П. Берон“ № 2, бл. Острица № 1, вх. А, ет. 1, ап. 

2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 743/29.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Красимиров Танев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890523**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Шипка“ № 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 № 744/29.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теодора Костадинова Тодорова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890524****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София/Столична, ж.к. Стрелбище, вх. Б, 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 № 745/29.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джефри Найджъл Шотър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175510***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к.к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 2, 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 № 746/30.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дебра Шотър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175510***   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 2, 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 № 474/30.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Доон Катрин Шотър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175510**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 2, 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 № 748/30.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йън Бърнард Елдерсън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175510**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 2, 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 № 749/30.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангелина Дамянова Дамянова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 751028*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 61, вх. Д, 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 № 750/30.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станислава Иванова Френкева 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 96 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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 № 751/31.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Недко Събинов Карамбиков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770424**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Борова гора“ № 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 № 752/31.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Христов Дуевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830313**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 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 № 756/31.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлияна Миткова Табакова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750313****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 13, 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 № 757/31.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Еленка Георгиева Костенова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570608****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Широка лъка, общ. Смолян, ул. „Орфей“ № 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 № 758/31.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Павел Трендафилов Карагьозов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 840102****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Търън 

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 № 760/31.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фиданка Събинова Фиданска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 470316****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 1, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 765/03.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Красимиров Пашов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700223**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 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 № 767/05.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цанко Асенов Соколов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560928****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция:  

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 № 768/05.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Методиев Самуилов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720301****  

ЕИК по Булстат: 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Борова гора“ № 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 № 771/05.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариян Костадинов Михайлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860528**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ № 6, вх. В, ет. 1, 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 № 773/05.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Симо Радев Маджаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560305**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Аида“ № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 775/06.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлозар Иванов Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 551016**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Антим Първи“ № 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 № 778/07.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севда Миткова Рупецова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600524**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 4, вх. Б, 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 № 779/07.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райко Василев Райчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720120**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов - Малчика“ № 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 № 783/07.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Руска Тодорова Цанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540502**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Уестбърн“ № 111 

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 № 784/07.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Костадинов Кабасанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670109**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ № 6, вх. В, ет. 3, 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 № 785/21.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Стефанов Чакъров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621120**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 5, вх. Б, ет. 5, 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 № 786/21.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Добринка Андреева Кукова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700206**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 35, вх. А, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 788/24.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станимира Анатолиева Желева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730814**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 791/13.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мая Анатолиева Главова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720616**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 792/17.06.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Дани – Даниел Дичков“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 825325**** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 721/21.05.2019 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:13.12.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 30.12.2019 г. 


