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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Радославова Кутлева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630113***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 6, вх. А, ет. 6, 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 № 1102/04.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлозар Стаматов Фортунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 661213**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 27, вх. 1, ап. 39 

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 № 1110/18.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веска Стефанова Генчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570915****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 6, вх. Б, ет. 3, 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 № 1111/18.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартин Миленов Моллов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 901202**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 2, вх. Б, 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 № 1113/18.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадин Панайотов Караманолев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690110****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Момциловци, ул. „Орфей“ № 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 № 1116/21.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалина Димитрова Каптиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710327**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Ат. Беров“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 40 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1117/21.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Наталия Николаевна Павлова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 671113***  

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 № 1013/26.08.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Доон Зила Фулър 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175862*** 

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м–ст Опаленика, к-с Перла, ет. 3, 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 № 1123/22.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Тимъти Фулър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175862****  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м–ст Опаленика, к-с Перла, ет. 3, 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 № 1124/22.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Малинка Асенова Качарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830922**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Алеко Константинов“ № 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 № 1130/25.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румяна Цанкова Микова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621218**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Симеоновско шосе“ № 126 

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 № 1132/23.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Панайот Георгиев Коровски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650911****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Г. С. Раковски“ № 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 № 1134/23.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Иванов Пенчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 791001****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 26, вх. В, 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 № 1136/24.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Благой Стефанов Чаталбашев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 711201*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Иван Карастойков“ № 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 № 1137/24.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милко Стефанов Кехайов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630930****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, 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 №1138/24.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Галин Добрев Господинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701105**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Аксаково, ул. „Петър Маринов“ № 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 № 1140/24.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теодора Василева Саламбашева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750514****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Люлин № 146, ет. 2, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1141/24.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Авдрей Юрьевич Селезниев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат:  176568*** 

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски ливади, к-с Форест глейд, ет. 5, ап. 556 

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 № 1142/25.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юрий Константинович Селезнев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176568*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски ливади, к-с Форест глейд, ет. 5, ап. 556 

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 № 1143/25.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росица Павлова Колева – Кисьова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730724**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 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 № 1148/30.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Марков Анастасов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621205**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Широка лъка, ул. „Орфей“ № 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 № 1151/04.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ваклин Трендафилов Кехайов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701113**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Река  

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 № 1152/04.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Недко Емилов Бошнаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 370630**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“ № 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 № 1158/07.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марк Едуин Дейвис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120607***   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Стойките, к-с Панорама, 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 № 1159/07.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Тодорова Карабетева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 530912****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Акация“ № 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 № 1160/07.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Петров Караиванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 581121****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Търговище, ул. „Троян“ № 12, 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 № 1163/08.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кадрин Ясенов Фурлански 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 390208****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Черешките  

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 № 1164/08.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 
 
 
Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ричард Симпкинс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175553*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Форест нук, ет. 3, ап. 57 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1167/09.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джоана Луис Джоунс  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175553***    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Форест нук, ет. 3, ап. 57 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1168/09.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теменужка Ангелова Павлова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730602****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Дружба“ № 2, бл. 310, вх. Б, ет. 5, ап. 41 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1169/09.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Щильонов Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 441121**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Персенк“ № 2, вх. Б 

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 № 1170/09.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефка Дечева Ботева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 440521**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Милевски скали“ №6, ет. 11, ап. 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 № 1173/10.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Славчо Георгиев Панчевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600129**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Стойките 

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 № 1175/10.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Горан Георгиев Панчевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540611**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Стойките 

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 № 1176/10.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емилия Харитонова Пачелиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730904**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д. Благоев“ № 10, вх. Б, 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 № 1177/11.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севда Банкова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651023**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Търън 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1178/11.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Сергеев Балийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610327**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № Б-3, вх. Г, ет. 2, ап. 56 

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 № 1179/11.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Дойчев Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600928**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Стрелбище № 98, вх. А, ет. 6, 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 № 1184/14.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 
 



20 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емилия Ангелова Чингарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820712**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Момина скала“ № 4, вх. А, ет. 2, 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 № 1188/15.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нина Данчева Дервенска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 571219**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв. Казански № 32, ет. 2, 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 № 1189/15.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ружка Здравкова Чаушева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690823**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Барутин, общ. Доспат 

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 № 1190/15.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теменужка Здравкова Хоанг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650918**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 9, вх. А, ет. 2, 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 № 1191/15.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Христофоров Драков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 661210**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 25, вх. Б, ет. 2, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1192/16.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Петров Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600412**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“ № 24, бл. 3, вх. А, ет. 6, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1194/16.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Соня Данчева Маринска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590208**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Александър Стамболийски“ № 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 № 1195/16.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юк Фонг Танг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175714*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади вак. селище „Горска поляна“ ап. 208 

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 № 1198/17.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гари Чън Ман Чан 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175714*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади вак. селище Горска поляна ап. 208 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Симеон Райков Кацаров 

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 № 1199/17.10.2019 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:07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Величков Илийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 891210**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спортна“ № 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 № 1200/25.10.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Нанотрино АГ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 202516*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Люлин, бл. 815, вх. В, ет. 7, ап. 66 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Цветан Андреев Димолянов 

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 № 1017/26.08.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Руслан Светланов Кьойбашиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740708**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 5, вх. Б, ет. 2, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 419 изм. 11.12.2019 г./28.03.2019 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: 07.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 24.02.2020 г.  

 


