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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Фиданка Асенова Делийска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590417****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 15, вх. А, ет. 2, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 116 изм. 23.07.2018/28.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Стерлинг Пропъртис“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120604*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Марк Джоузеф Кенън 

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 № 124/14.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Крегмар Дивелментс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 175359*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Одрин“ № 143 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Диляна Цветкова Василева 

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 № 125/14.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Родопа Билдинг“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 200761*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Рудозем, общ. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Давиде Колумбини 

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 № 126/15.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

   /Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК  

До „Скорпио 66“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 115249*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Сребро Евстатиев Евстатиев 

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 № 129/15.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бултранс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120055*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“  № 28, вх. А, ет. 5, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Захари Илиев Даракчиев 

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 № 181/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Магнолия Холидейз“ АД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 160008*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Асеновградско шосе“  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Виктор Валентинов Дрехемов 

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 № 188/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ Гранд Перелик фонд България“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 

ЕИК по Булстат: 175331*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, общ. Столична, р-н Средец, бул. „Цар Освободител“ № 
33, ет. 4, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Пол О Конъл  

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 № 189/04.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи /Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕС ПИ ВИ – САРАФОВО“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 201189*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ № 7Б, ет. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Катайл Томас Маккой 

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 № 193/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ремедиа – АМ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 120542*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Руска Илиева Дечева 

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 № 194/18.05.2018г. 

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: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕРОГЛУ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 201193*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, Промишлена зона Ширината – Брикетна фабрика. 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Нежми Ероглу 

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 № 196/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борислава Христова Сенкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 660224*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 7, вх. Б, ет. 3, 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 № 199/21.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Стенли Кросби 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 147226***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 3, вх. Б, ет. 3 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 № 223/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Павел Павлов Павлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 481009**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ул. „Козяк“ № 329А, вх. А, ет. 7, 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 № 224/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Росен Асенов Раков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 691121****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Заводска“ № 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 № 225/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нгуен Дък Хай 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620404****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“  № 6, вх. В, ет. 2, 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 № 226/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодора Костадинова Георгиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 430808**** 

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 № 227/03.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Здравков Младенов 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян , бул. „България“ № 81, ап. 6 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 231/03.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Владимир Сашев Бисеров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 821205**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 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 № 233/08.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милен Велинов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 741202**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 49, вх. Б, ет. 2, ап. 18  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 234/08.05.2018 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Томов Кръстев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 730215**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция:  

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 № 239/09.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Соня Василева Тумбева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 651118**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 54 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 240/09.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

       Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румен Петров Бечев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 591123**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 12, вх. Б, ет. 4, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 243/10.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Георгиев Бечев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 710921**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 70, ет. 3 

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 № 207/25.04.2018 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: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Силвия Минчева Каракостова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560730**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Шипка“ № 18 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 247/11.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мемет Боюклу 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 100197**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Заводска“ № 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 № 248/11.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стоян Петров Илчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820507**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изгрев“ № 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 № 250/11.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Халил Фахри Ибрям 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 830820**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Омуртаг“ № 4, вх. В, ап. 34 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 251/14.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 



15 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Робин Джак Барасфорд 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 270419**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, бл. 3, ет. 5, 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 № 253/14.05.2018 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.03.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Симеон Райков Кацаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720505****  

ЕИК по Булстат: Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 10, бл. 
„Кокиче“ , вх. 1, ет. 4, 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 № 254/14.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Атанасов Кисьов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780125****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 46, вх. Б, ет.  

34, 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 № 255/14.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Биарне Йоргенсен Джул 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175591*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. f10 

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 № 256/15.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милка Иванова Кабасанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 381219****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап. Петко войвода“ № 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 № 260/15.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Робърт Джеймс Дейви 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175646****  

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 2, 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 № 261/16.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антон Славчев Балакчиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 831029**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2А 

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 № 262 изм. 05.07.2018 г./16.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марк Малкъм Джон Ган 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175144*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. А, ет. 2, 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 № 264/17.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Костадинова Кабасанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 700220**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап. Петко войвода“ № 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 № 265/17.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Николов Милевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 660906**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 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 № 267/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Иванов Перфанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620802**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Двадесет и четвърти май“ № 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 № 268/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

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 

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 № 271/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петров Петканов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 700423**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 6, бл. 17, вх. А, ет. 5, 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 № 272/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Иванов Беев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560224**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфей“ № 1,вх. В, ет. 3, ап. 46 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 273/21.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Владимир Събев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 840705**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 275/21.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юджийн Кристофър Шийхан 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175523**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената, вх. А, ет. 4, 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 № 276/21.05.2018 г. 
2. АУЗД № 845/31.07.2014 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: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дмитрий Иванович Белозор 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175755*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 29 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 277/22.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сангеета Милан Шах 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 120610*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Малина резиденс, ет. 4, 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 № 280/22.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Калинка Стефанова Щилянова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 560401**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спартак“ № 22, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 281/22.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кейт Никола Редфърн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175811*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. F7  

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 № 282/22.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Недков Петров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650228**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 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 № 283/23.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Марков Шарков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 791225**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

2. АУЗД № 284/23.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ефимия Атанасова Пацева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 510906**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 8, вх. Б, 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 № 286/25.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Здравков Станевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 581108**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 23, 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 № 287/25.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Инка Андреева Капурова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 640221**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Боровец“ № 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  

2. АУЗД № 288/28.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Атанасова Личева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 591011**** 

ЕИК по Булстат 

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

3. АУЗД № 289/25.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Ташев Робов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 701026**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 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 № 290/28.05.2018 г. 
2. АУЗД № 258/01.04.2011 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Димитров Капсъзов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 651202**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 64 

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  

3. АУЗД № 291/28.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светозар Захариев Йосифов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 800112**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Трети март“ № 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  

4. АУЗД № 292/28.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дарън Нортън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175930*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 5, вх. А, 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  

5. АУЗД № 293/28.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Анатолиевич Тимошенко 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 176033*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит Строй, бл. 1, ет. 5, 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  

6. АУЗД № 294/29.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ричард Майкъл Ингам 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 175509*** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елина Палас, 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  

7. АУЗД № 295/29.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 



31 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Стоянов Караиванов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 870227**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Гимназиална“ № 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  

8. АУЗД № 296/29.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Превала Резорт“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 202680*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Райко Даскалов“ № 72, ет. 3, офис 
10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Деница Иванова Маринова 

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  

9. АУЗД № 90/30.03.2018 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: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ Персенк 2005“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 131461*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Средец, бул. „Васил Левски“ № 23, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Дмитрий Валентинович Подколзин 

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  

10. АУЗД № 184/02.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г.  

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Слави – Славомир Георгиев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат: 030075*** 

Адрес за Кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Стадионска“ бл. 8, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Славомир Георгиев Георгиев 

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  

11. АУЗД № 192/18.05.2018 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.08.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 27.08.2018 г. 

 


