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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Димитър Минчев Пинтев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600321****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: ул. „В. Райдовски“ № 28, вх. Б, ет. 1, ап. 1, гр. 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 № 800/29.10.2018 г. 

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

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

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Мираж“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 103838*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. Възраждане, бл. 82, вх. В, ет. 4, ап. 41 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иванка Георгиева Ушева 

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 № 801/29.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Иванова Мандева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650603****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 31, вх. Б, ет. 1, ап. 13 

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 № 805/30.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Галя Маркова Стойкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  680912**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ № 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 № 806/30.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕЙ Ем Джи“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 131343*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Витоша, ул. „Беловодски път“ № 15-17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Атанас Любомиров Манджуков 

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 № 809/31.10.2018 г. 
2. АУЗД № 318/01.07.2016 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Вентуранс ЛЛП“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 175816*** 

Адрес за кореспонденция: село Стойките, местност „Дунавски ливади“, ет. 3, ап. С4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Джулиан Джон Пол Рамсден 

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 № 812/01.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Делта инвест Груп“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 200512*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ № 8, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Бойчев Дражев 

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 № 813/26.04.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „РДД“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120541*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 11, вх. Д, ет. 3, ап. 44 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Райчо Димитров Даскалов 

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 № 819/19.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ясен Маджаров“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830195*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Заводска“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ясен Радославов Маджаров 

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 № 820/19.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ела“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120009*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 2, ДЗИ, ет. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Асен Петров Вътев 

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 № 822/20.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Коркоран Енд Дотърс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 131434*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Кожух планина“ № 3, вх. В, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Глен Джеймс Коркоран и Ребека Джейн Коркоран. 

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 № 824, изм. 06.02.2018 г./20.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ахмед Шерифов Асанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770325****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № 1, вх. Б, 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 № 826/21.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Левон Рафикович Манукян 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570207****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Тракия“ № 86А 

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 № 827/21.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Български имоти – развитие“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 131453*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Витоша, ж. к Манастирски ливади, бл. 28, вх. А, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Корнелис Егидиус Верхейзен и Юлия Александрова Савова 

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 № 834/22.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Борра“ ЕООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830163*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Искър, ул. „Туше Делииванов“, търговски комплекс 

„Мания“, офис 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Венцислав Ангелов Върколашки 

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 № 842/26.11.2018 г. 
2. АУЗД № 306/24.06.2016 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „МК 2009“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 200876*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Мехмет Кандермир и Кенан Пачаджъ 

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 № 843/26.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Г - Перфект“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120616*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Валентинов Герчев 

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 № 844/26.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниел Тревор Даунис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120601***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Средец, ул. „Позитано“ № 3, ет. 1, 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 № 847/28.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Щильонов Василев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 660114****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 32, вх. Б, 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 № 852/26.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шон Джоузеф Макнамара 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 3, вх. А, 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 № 855/29.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джералдин Ан Макнамара 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 3, вх. А, 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 № 856/29.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ружен Борисов Боляров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620504****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Трети март“ № 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 № 858/29.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Съби Ясенов Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601111****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 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 № 859/30.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Патрик Деклан Бърн 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, , ж. к. Лагера, ул. „Хризантема“ № 18-20 

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 № 860/30.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Филис Мери Уилсън 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Лагера, ул. „Хризантема“ № 18-20 

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 № 861/30.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любен Здравков Бойков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 811102****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Петлешков“ № 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 № 862/30.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сузана Мария Барк 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175595****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 4, ап. D 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 864/31.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Антъни Барк 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175595****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 4, ап. D 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Шанел Мери Бърк 

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 № 865/31.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Тодоров Бялков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550924****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 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 № 866/31.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Атанасов Стояновски  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640102****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Тракия“ № 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 № 871/01.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минчо Минчев Кехайов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540730****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 5, бл. 7, вх. Б, ет. 6, ап. 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 № 877/12.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пенка Георгиева Попова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520222****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 37, бл. 20, вх. 1, ет. 7, 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 № 880/15.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Веселинов Белински 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 920103****  

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 883/15.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Стефанова Йорданова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 530928****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 3, бл. 8, вх. А, ет. 5, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 884/15.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Емилов Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800921****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ № 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 № 885/16.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кристиян Светлинов Кьоровски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 900919****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, бл. 3, вх. В, 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 № 888 изм. 28.11.2018 г./16.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветанка Георгиева Микова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650505****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, обл. Столична, ул. „Кадемлия“ № 40,вх. Б, ет. 5, 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. АУЗД № 889/16.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Джорджиевич Капуста 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176338***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с „Гранд Манастира“, бл. 3, вх. Б, ет. 1, 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 № 890/19.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гарет Майкъл Ричардс 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, обл. Столична, ул. „Д. Войников“ № 19, ет. 2, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 893/19.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Янков Топузлиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 771002****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 51, ет. 3, 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 № 894/19.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Атанасова Бялкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620504***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хайдушка“ № 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 № 896/20.11.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Товарни превози – Смолян“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120059*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ж. к. Устово, ул. „Хаджи Иван Бечев“ № 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Асен Петков Атанасов 

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 № 253/09.06.2016 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.02.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.02.2019 г. 


