
Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Дикас“ ООД  
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120561*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Стою Шишков“ № 5, вх. Б, ет. 3, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

 

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

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

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

1. АУЗД № 48/23.02.2018 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: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 

 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ноуърти“ ООД - Варна 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 103905*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 24, вх.Г, ет. 6, ап. 86 

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 № 1626/03.12.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ„Водолей – Янка Бечева“   
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120045*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 86, вх. А, ет. 3, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Янка Иванова Бечева 

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

съобщение в „Местни данъци 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 № 1620/02.12.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Габриела Николова Пискова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621110****  

ЕИК по Булстат  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 4, вх. В, ет. 5, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

 

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

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

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

1. АУЗД № 1608/29.11.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 



 Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Надежда Живкова Ставрева  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 611015****  

ЕИК по Булстат  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 2, вх. А, ет. 3, ап. 6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

 

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

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

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

1. АУЗД № 1465/06.11.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравка Златкова Овчарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780917****  

ЕИК по Булстат  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 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 № 701/02.07.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи:/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Байриш Бергбау“ ООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120558***  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 2, вх. Б, 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 № 555/05.06.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Костов Овчаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 731201****  

ЕИК по Булстат  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 1, вх. Б ,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 № 463/14.05.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи:/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марияна Стефанова Йорданова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621230****  

ЕИК по Булстат  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 1, вх. Б ,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 № 300/04.04.2013 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 12.04.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.04.2018 г.  



  



 


