
Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Николаева Налбатска –Гоцева 

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

ЕИК по Булстат660917************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. София, ж.к. Младост 1, №24,вх.Г, ет.4 ,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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 334/11.06.2018г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:23.10.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.11.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Веселинов Хаджиев 

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

ЕИК по Булстат/530425******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул.“Сокилица“ №57, вх.А, 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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 350/08.09.2015г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 23.10.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.11.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Атлантик 111“ ООД/Нова Орлица-Прим/ 

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

ЕИК по Булстат120036************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. инж. Асен Йорданов“ №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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 731/06.08.2018г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:23.10.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.11.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Асторе – Ангел Камбарев“ЕТ 

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

ЕИК по Булстат/115262******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул.“Перелик“ №8,бл.53,вх.Б, 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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 332 
или стая №336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 726/03.08.2018г. 

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 

/К. Мирчева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 23.10.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.11.2018г. 

 


