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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Капка Василева Дишлиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 491201***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Хиподрума, ул. „Нишава“ № 134, вх. А, ет. 3, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1202/31.10.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Кирчев Карталов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820111**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 20, вх. Г, ет. 1, ап. 519 

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 № 1204/05.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Георгиев Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550719****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж.к. Тракия № 322, вх. В 

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 № 1207/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лин Джейкъб 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176703*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Форест нук, ет. 1, ап. 101 

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 № 1211/31.10.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пол Реймънд Джейкъб 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Форест нук, ет. 1, ап. 101 

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 № 1212/31.10.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емилия Асенова Атанасова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570120**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ № 20, бл. 20, вх. Б, ет. 7, 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 № 1213/31.10.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Славчев Атанасов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610803****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ № 20, бл. 20, вх. Б, ет. 7, 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 № 1214/31.10.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Виеслав Бирос 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175862*** 

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м–ст Караманджа, к-с Горски кът, ап. 3А3 

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 № 1215/01.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Оливия Гразуна Бобер 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175652*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м–ст Караманджа, к-с Горски кът, ап. 3А3 

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 № 1216/01.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Малинка Николова Богданова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640110**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 29, вх. А 

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 № 1218/01.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Латинка Храниславова Пашова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720620**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Щильон Ангелов“ № 4А 

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 № 1219/01.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Асенов Пашов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 680101****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Щильон Ангелов“ № 4А 

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 № 1220/01.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Жаклин Франсис Смит 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, база за отдих Билд Инвест, бл. 6, 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 № 1221/05.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гари Филип Смит 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, база за отдих Билд Инвест, бл. 6, 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 № 1222/05.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кели Луиз Бърджез Кели 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, база за отдих Билд Инвест, бл. А-3, ет. 2, ап. 

30 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД №1223/05.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Алан Джон Кели  

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, база за отдих Билд Инвест, бл. А-3, ет. 2, ап. 

30 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1224/05.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стою Василев Русев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590223****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1229/06.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Софка Николова Русева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат:  176568*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1230/06.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сандо Михайлов Кисимов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 880822**** 

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 № 1231/06.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Игнатов Райчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 850427**** 

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 № 1232/06.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ева Милкова Демирева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 861206**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №167, вх. А, ет. 6, 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 № 1236/07.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борян Юлиянов Станчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860610**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 19, 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 № 1241/08.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Стефанов Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520510**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Люлин № 116, вх. А, ет. 2, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1243/08.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Атанасов Ташев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740402****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 37 

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 № 1249/11.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Малинка Бойкова Карова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570627****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Метакса Гугински“ № 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 № 1253/12.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ася Бойкова Димитрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 500813****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Алеко Константинов“ № 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 № 1254/12.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Албен Трендафилов Каров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 551019****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Метакса Гугински“ № 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 № 1255/12.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хасинта Ан Махони 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175654**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, партер РА2 

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 № 1256/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Норийн Махела Махони 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175654***    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, партер РА2 

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 № 1257/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мери Томпсън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176634***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, вх. А, ет. 0, ап. РА3 

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 № 1258/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Владимировна Григоревна 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175567*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лъки, блок № 2, ет. 4, ап. 68 

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 № 1259/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дмитрий Игоревич Красавин 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175567*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лъки, блок № 2, ет. 4, ап. 68 

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 № 1260/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Михайлович Льиков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175842*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м-ст Лъгът, к-с Маунтин Лейк, бл. 4, 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 № 1261/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлана Алексеевна Льикова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175603*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м-ст Лъгът, к-с Маунтин Лейк, бл. 4, 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 № 1262/13.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Атанасов Пиндев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600616**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 2, 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 № 1264/14.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Стоева Пиндева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630119**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 2, 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 № 1265/14.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастасия Василева Атанасова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760311**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № 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 № 1268/14.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефка Романова Каварджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 851208**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 15, вх. Б, ет.4, ап. 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1269/15.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Василев Гвоздев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800205**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин № 539, вх. Б, ет. 7, 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 № 1272/15.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кристиян Андре Сови Гуиди 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890113**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 1, вх. Г, ет. 3, 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 № 1281/19.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гочо Русев Митков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 500227**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 25, 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 № 1282/19.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Феликсов Козарев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 711011**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бяло море“ № 2, вх. А, ет. 1, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1284/19.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Борисов Хубчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 711225**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Левски“ № 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 № 1292/21.11.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Петко Милушев – Анастас Милушев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 200837*** 

ЕИК по Булстат: 200837*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 58 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Анастас Петков Милушев 

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 № 78 изм. 16.08.2018 г./24.01.2013 г. 
2. АУЗД № 117/16.08.2018 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виолета Младенова Вълканова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 731123**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 25, ет. 2, 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 № 1393/16.12.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Тонита – М“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 203097*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Северен, бул. „България“ № 158 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Антония Емилова Панджилова 

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 № 38/23.01.2019 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Щонов Ахчийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601227**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бърдо“ № 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 № 365 изм. 22.11.2019 г./06.11.2009 г. 
2. АУЗД № 1043 изм. 22.11.2019 г./16.10.2012 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:24.02.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 09.03.2020 г. 

 

 

 

 


