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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милко Ясенов Сираков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610220****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Червена скала“ № 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 № 100/30.01.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Илиян Лефтеров Чакъров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  641017**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Смирненски“ № 2, 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 № 102/31.01.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Каролин Маргарет Шийхън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175523***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената, вх. А, ет. 4, 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 № 108/05.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 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, м. Дуневски ливади, 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 № 109/06.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 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 

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 № 110/06.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 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. АУЗД № 113/08.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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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 № 114/11.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Грегори Ким Хорсмен 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП:  120618*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира – 3, сгр. 2, ет. 1, ап. А3 

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 № 115/11.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Иванович Карантиров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175629***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Независимост“ № 3, ет. 2, офис 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 № 116/11.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джаклин Ан Пиейдж 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120618*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 19 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 117/12.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Рангел Христов Трифонов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770430****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 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 № 119/13.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севастианос 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 № 120/13.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дебра Анн Пикнел 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120600***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Чепеларе, ул. „Перелик“ № 13, ет. 4, 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 № 121/13.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Найджъл Кевин Пикнел 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120600*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Чепеларе, ул. „Перелик“ № 13, ет. 4, 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 № 122/13.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Манол Йорданов Велев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590909****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Виднището“ № 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 № 123/14.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанаска Делчева Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651025****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“  № 2, вх. В, ап. 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 № 124/15.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стивън Брайън Мълинс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120614***   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, м-т Дунавски ливади, к-с Елина Палас, ет. 3, ап. 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 № 129/18.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Славеев Чакалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 900523****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 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 № 130/18.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Стефанов Райчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790226****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 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 № 134/19.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минчо Симеонов Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 510131****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 57, вх. В, ап. 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 № 135/20.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Панайот Тодоров Парасков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590925**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 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 № 141/21.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Екстрийм“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120609*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Атанас Асенов Карамфилов  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 150/07.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гълъб Желязков Шотаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  520812**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 8, вх. В, ет. 3, 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 № 151/07.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чинара“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830192*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.  „Богомил“ № 9, ет. 6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Валентин Асенов Благоев и Костадин Асенов Благоев 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 153/08.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Д-р Иван Георгиев и д-р Григор Лалов – ГПСМПОБ“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 203985***   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“ № 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Григор Антонов Лалов и Иван Георгиев Георгиев 

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

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

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

1. АУЗД № 157/12.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бокар“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120614*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Борислав Руженов Боляров 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 159/12.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Тийм корект“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 203436*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“, бл. „Строител“ № 2, ет. 3, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Валентин Митков Росенов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 164/18.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Глобал строй“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120606*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 23 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Йонко Валентинов Чаушев 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 167/18.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ММ 93 Изола“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 160060*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 42 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иван Георгиев Фурнаджиев и Виолина Венелинова Йорданова 

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

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

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

1. АУЗД № 172/20.02.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хармония“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120601*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Пойдовски“ № 65 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Чавдар Тодоров Петков  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 177/06.03.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хиго 88“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 201584*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 19 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Христо Стоев Мусорлиев 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 178/06.03.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Имобиляре констукциони“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120601*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 74, ет.4, ап. 6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Давиде Коломбини 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 179/06.03.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Брустърс Пропърти“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 131499*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, район Красно село, ул. „20-ти април“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Гари Дейвид Милс 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 191/15.03.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Пампоров тур“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 203235*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Опълченска“ № 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Емил Тихомиров Симеонов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 194/15.03.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Махони – 86 Росен Димитров“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120520*** 

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Мугла 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Росен Сашов Димитров  

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

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

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

1. АУЗД № 199/18.03.2019 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Валериев Димов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 880731**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 39, бл. 6, вх. Б, ет. 2, 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 № 478/14.03.2014 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Валериев Димов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820426**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 39, бл. 6, вх. Б, ет. 2, 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 № 477/14.03.2014 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борислав Севдалинов Сариев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 791230**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 19 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 523/27.10.2015 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Атанасов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700225**** 

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 № 659/28.08.2018 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „СС Пайн ууд“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 201528*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 8, ет. 3, ап. 36 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Сийка Илиева Чолакова 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – 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 № 671/04.09.2018 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: 03.06.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.06.2019 г.   

 

 


