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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джеймс Алистеър Слос 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1301/20.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роберта Алисън Слос 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1302/20.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Карамфил Митков Турхански 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570210****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 24, вх. В, ет. 1, ап. 23 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1304/20.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Илия Димитров Илиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650501**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орлица“ № 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 № 1305/20.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Митков Казаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701112****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Найден Геров“ № 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 № 1353/18.12.2012 г. 
2. АУЗД № 707/09.05.2019 г. 
3. АУЗД № 1306/20.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Татяна Анастасова Добрикова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681230**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ № 16, 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 № 1309/21.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Бисеров Асенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790310****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Цар Калоян“ № 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 № 1310/21.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джеймс Джоусеф Балантайн 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 120622*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1313/22.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маргарет Луис Балантайн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1314/22.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Питър Джеймисън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1315/22.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Патриша Мари Джеймисън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1316/22.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Катя Василева Парова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 791202****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 15, 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 № 1317/25.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васка Славчева Найденова 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1318/25.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бойко Ангелов Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600118**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 1, вх. В, ет. 1, 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 № 1319/25.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сара Ваклинова Шалганова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 940805****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 10, бл. 55, ет. 4, ап. 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 №1320/25.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джералд Кънингам 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176203*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м-ст Лъгът, ет. 3, ап. 26А 

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 № 1322/25.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дебора Кънингам 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176203***    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м-ст Лъгът, ет. 3, ап. 26А 

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 № 1323/25.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Жоров Овчаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740208**** 

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 № 1324/26.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Явор Жоров Овчаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730327**** 

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 № 1325/26.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гавраил Щильонов Мундев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 500723**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров“ № 100, ап. 43 

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 № 1326/26.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Николаевна Белевич 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175577*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит строй, ап. 62 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1330/28.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Серафимович Белевич 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175577*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит строй, ап. 62 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1331/28.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сашо Янков Стефанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580623**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 2, бл. Строител 4, вх. А, ет. 5, 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 № 1334/28.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роза Любенова Стефанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600304****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 2, бл. Строител 4, вх. А, ет. 5, 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 № 1335/28.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Георгиев Жайгаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640524****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Момчилова комуна“ № 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 № 1336/29.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сабиха Тахирова Коч 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „ Хан Аспарух“ № ДЦ-13, вх. Б, ап. 38 

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 № 1338/29.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тони Латунов Стоянов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670101****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Марица, обл. Пловдив, село Войводиново, ул. „Раковски“ № 1А 

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 № 1341/29.11.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Велимир Велков Йотов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 741005**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Чавдар“ № 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 № 1347/02.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цтибор Крочил 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175665***    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, Горска поляна, студио № 311, ет. 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 № 1348/03.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Уйлям Джеймс Балантайн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1349/03.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хадър Елейн Балантайн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 1350/03.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Монца“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120034*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бор“ № 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Димитър Петров Кацаров и Росен Елинов Бонкалов 

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 № 1352/09.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангелина Филипова Чаушева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800327*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 2, бл. Б, ет. 3, ап. 17 

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 № 1354/13.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Къща за гости Ния“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 204806*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Евлоги Георгиев“ № 16, ет. 5, ап. 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Николай Петров Маринов 

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 № 1355/12.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хран Родопи“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120055*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Ковачев“ № 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 № 1361/16.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хранпрогрес“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 830166*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хранпрогрес“ № 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Кръстю Костадинов Сарийски 

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 № 1363/16.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Албо – В“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120058*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 10А 

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 № 1364/19.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Сана Спейс хотел Хисаря“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 201554*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ванко Петров Митев - синдик 

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 № 1365/19.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цонка Косанова Караджова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630313**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ № 6, вх. Б, ет. 3, 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 № 1366/19.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Михайлов Чаушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710920**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Смилян, общ. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 43 

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 № 1367/19.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 



21 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариела Николова Костадинова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800127**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 4, вх. А, ет. 2, 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 № 1370/11.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Милков Кьорживанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750211**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Цар Симеон“ № 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 № 1371/11.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хайди Сибил Скот Смит 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175834*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, база за отдих „Инвесткоом“ ООД, ап. 37А 

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 № 1372/11.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Клеър Франсез Ламинг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175834*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, база за отдих „Инвесткоом“ ООД, ап. 37А 

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 № 1373/11.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елени–Анна Йоанис Готзапуло 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176751*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Добрик войвода“  

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 № 1374/12.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Райчев Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 761031**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 6, ап. 24 

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 № 1377/17.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Биляна Асенова Хаджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:880727**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 57, вх. А, ет. 5, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1382/12.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлиян Бойков Витанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860913**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Кутела 

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 № 1383/12.12.2019 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:02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Карамфилов Пачелиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 741021**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Букаците 

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 № 1385/12.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Росенов Кехайов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720630**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 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 № 1387/13.12.2019 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:02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалин Минков Русков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690410**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 1, вх. Г, ет. 3, 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 № 1388/13.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Строй компакт“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 112612*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Боян Мирков“ № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Красимир Кирилов Стоев 

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 № 1394/16.12.2019 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:02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радостина Георгиева Тодорова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720906**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 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 № 1397/18.12.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анита Недкова Савова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710406**** 

ЕИК по Булстат:  

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

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 № 1398/18.12.2019 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:02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Илинден“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120000*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Дечев“ № 6, вх. А, ет. 4, 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 № 185/18.02.2019 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: 02.03.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.03.2020 г. 

 

 


