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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Ценов Маринов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 691024****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ № 38, вх. 1, 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 № 1343 изм. 09.03.2020 г./15.12.2012 г. 
2. АУЗД № 401/10.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 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 № 1148 изм. 11.03.2020 г./08.11.2012 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Чавдар Иванов Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601229****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 6, вх. А, ет. 4, 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 № 839 изм. 12.03.2020 г./03.09.2012 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

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. „Д-р 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 № 287 изм. 12.03.2020 г./03.05.2012 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кинка Невенова Барбонелова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670803****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Туристическа“ № 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 № 770 изм. 12.03.2020 г./21.08.2012 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Мирославов Журналов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740525**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 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 № 103/16.01.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Адриан Филипов Талев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 931230****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Превала“ № 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 № 106/17.01.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Борисов Талев 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 681108**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Превала“ № 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 № 107/17.01.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Димитров Стоев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 500220**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 5, вх. Б, ет. 4, 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 № 115/24.01.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Боянов Ангелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 771017**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Айтос, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, вх. 1, 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 № 122/10.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Надежда Атанасова Маринополска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 470204**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Щильон Ангелов“ № 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 № 124/10.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Илиев Чиновски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 850816****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 125/26.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Неделчо Илиев Чиновски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 870809****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 126/26.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росица Величкова Димитрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 651014**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ № 2, вх. В, 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 № 128/28.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Камен Любенов Кафеджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580920****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: община Смолян, село Ровина 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД №129/28.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минка Луканова Уручува 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 491010**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Влахово 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 130/28.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стоян Бойков Благоев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780521****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 24А, вх. Б, ет. 3, 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 № 133/28.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Николов Екзаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 551112**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 10, 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 № 138/04.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лидия Господинова Екзарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600827**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 10, 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 № 139/04.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 
 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Захариев Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570211**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Гимназиална“ № 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 № 140/04.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Захариев Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600307*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Трети март“ № 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 № 141/04.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гюлфие Махмуд Устова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 571122**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 1, вх. А, ет. 7, ап. 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 143/05.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Жанета Красимирова Черпокова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810303**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 17, бл. Строител 4, вх. А, ет. 5, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 144/05.03.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Красимиров Михайлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620525****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 2, 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 № 145/06.03.2020 г. 
2. АУЗД № 845 изм. 11.03.2020 г./04.09.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Атанасов Коджебашев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 781218****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 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 № 153/04.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Асенов Райчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 510901****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 45 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 162/10.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станка Райчева Райчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 500210**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 45 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 163/10.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Асенов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 500410****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Левски“ № 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 № 164/10.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Георгиев Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 470131****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. „Сухата река“ № 11, ап. 49 

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 № 165/10.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Розина Йорданова Караджова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640406**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 49 

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 № 168/11.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кери Ан Гриндли 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175655*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Райковски ливади, с-ще Горска поляна, ет. 7, ап. 787 

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 № 169/11.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джеймс Едуард Уилсън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175655****** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Райковски ливади, с-ще Горска поляна, ет. 7, ап. 787 

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 № 170/11.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Добри Тодоров Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 521210**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 5, вх. В, ап. 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 171/11.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Брайън Томас Фрайл 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 21А 

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 № 178/14.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дженифър Карън Дохърти 

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 № 179/14.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Филипс Джеймс Ънсуорт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176000*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 3, ет. 5, ап. 108 

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 № 180/17.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фиданка Минчева Кондилова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560622**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Гео Милев“ № 53 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 181/17.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Костадинов Хаджиковакев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 731006**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 9, вх. А, ет. 3, 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 № 182/17.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Рашков Гогов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690427**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 4, вх. А, 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 № 183/17.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Светозаров Заимов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 761123**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Шумков камък“ № 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 № 188/18.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

 



21 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Страти Димитров Маргаритов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690507**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Константин Иречек“ № 8, бл. 1, 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 № 190/19.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Георгиев Бечев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640128**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 70, 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 № 192/19.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Стройком“ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120523*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Младен Йорданов Стоянов 

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 № 197/20.02.2020 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: 08.06.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.06.2020 г. 


