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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Здравков Младенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720814****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 81 

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 № 231 изм. 08.02.2019/03.05.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

 
Дата на публикуване и поставяне на табло: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Стийл Крауфорд 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175658**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира“ бл. 4, вх. А, ет. Партер, 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 № 201/14.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Николов Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 350703****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 16, вх. Б, 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 № 203/14.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анета Красимирова Шаркова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 680307**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 12, вх. Б, ет. 2, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 204/14.02.2019 г. 
2. АУЗД № 16/07.01.2011 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Уилям Джон Филипс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175587***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1, вх. Б, ап. 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 № 205/14.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Нийл Джон Гардинър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175587***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1, вх. Б, ап. 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 № 206/14.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ренета Владова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 691123****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 5, бл. 7, вх. В, ет. 1, ап. 29 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 208/15.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Атанасов Николов 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП:  660116**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 5, бл. 7, вх. В, ет. 1, ап. 29 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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

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

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

1. АУЗД № 209/15.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дмитро Абдюшев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176409****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки Пампорово, бл. 3, ет. 2, ап. 89 

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 № 210/15.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Събев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 821228**** 

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 № 211/15.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Найл Джон Фитцпатрик 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120690***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариела Манолова Манолова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 711118****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. „Гоце Делчев“ № 24А, вх. Б, ет. 8, 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 № 214/18.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анелия Веселинова Джебирова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780608****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 4, бл. 9, вх. А, 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 № 215/18.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Иванова Маринова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640714**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 14, бл. 50, вх. В, ет. 4, ап. 29 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 217/18.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Фидан Трифонов Павлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681213****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Червена скала“ № 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 219/19.02.2019 г. 
2. АУЗД № 835 изм. 01.07.2019 г./07.12.2011 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пламен Милков Деянов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730712****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“  № 45, вх. Г, ет. 2, ап. 35 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 220/19.02.2019 г. 
2. АУЗД № 635 изм. 01.07.2019 г./26.09.2011 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Жоров Черпоков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 571112****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 26, вх. А, ет. 5, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 221/19.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Симеон Минчев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 771007****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 57, вх. А, 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 № 222/19.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Питър Робърт Тримейн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175583***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, база „Елит Пампорово“, ет. 2, ап. 33 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 226/20.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Доган Айкут 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“,бл. 2, ет. 6, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 228/21.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Карън Елизабет Стюарт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175806**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 231/21.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Браян Нокс Стюард 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175806*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 232/21.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минко Ясенов Шиков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  681005**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 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 № 233/25.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станчо Минчев Глухов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580531****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул.  „Невястата“ № 46 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 237/01.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Явор Ружков Русев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  590811**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 4, 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 № 240/05.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кристофър Пол Скейт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  176196*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Хан Крум“ № 15, вх. Б, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 242/05.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джейн Елизабет Скийт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176196***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Хан Крум“ № 15, вх. Б, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 243/05.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милко Радев Устов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650729****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 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 № 245/06.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марияна Станкова Динева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681203****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 42, вх. Б, ет. 2, 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 № 246/06.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Алексей Михайлович Петров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176021***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 5, вх. Б, ет. 1, 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 № 247/06.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветина Тихомирова Каменова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  840117**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Горски пътник“ № 43А, 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 № 252/21.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дмитрий Василиевич Алексейков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175563*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, м. Караманджа, бл. 2, ет.4, ап. 71 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 301/08.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Руменов Маринов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650919****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 57, вх. В, ет. 1, 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 № 304/11.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлиян Емилов Каменов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 861020**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 2, бл. 15, ет. 1, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 305/11.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Карамфилов Коритаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701125****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 13, вх. В, ет. 3, 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 № 311/12.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дора Изидорова Бончева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 510203**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Персенк“ № 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 № 316/13.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хедър Греъм 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 450388**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, бл. 2, 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 № 317/13.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрю Греъм 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 025330*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, бл. 2, 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 № 318/13.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тихомир Петров Илчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650526**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 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 № 322/14.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Абдул Уахид Бабатунде Адешокан 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Позитанов“ № 3, ет. 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 № 324/14.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шарон Елизабет Масон 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 1206000**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Позитанов“ № 3, ет. 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 № 323/14.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Стойчева Видолова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 401129**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 15, бл. 19, ет. 6, 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 № 327/15.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борислав Емилов Марков  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 811214**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5, вх. Д, ет. 1, ап. 53 

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 № 329/15.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маргарита Тодорова Стефанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 561104**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Май“ № 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 № 334/18.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петер Халмо 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 147269**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 5, вх. Б, ет. 1, 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 № 336/19.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Грета Йохан Те 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175668*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 337/19.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид О Рийли 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120602*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, х-л Лапландия, ап. 35 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 338/19.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станислав Иванов Лазаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701101**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, общ. Столична, ул. „Студентски град“ № 600, вх. А, ап. 

506 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 339/19.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гинка Иванова Хаджииванова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760805**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 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 № 340/19.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пенка Маринова Томова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700902**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Ботевград, ж. к. Васил Левски № 28, 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 № 343/20.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Илиан Христов Киряков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 941209**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Цар Симеон“ № 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 № 345/20.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Стоянка Стефанова Хитрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760126**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 2, бл. 13, вх. А, 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 № 349/21.03.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Веселинов Пашов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 861128**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Мирчо Войвода“ № 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 № 200/13.02.2019 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: 05.07.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.07.2019 г. 

 

 


