
Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ” Сашка Радева-Милениум 59“ 

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

ЕИК по Булстат120612************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Зорница“ №6,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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 318/17.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Делта инвест груп“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат/200512******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Бургас, ул. „Сан Стефано“ №8,ет. 

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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 510/23.10.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Теми Иван Пиндев“ 

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

ЕИК по Булстат 120039****** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,кул. Двадесет и четвърти май“ №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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 531/07.04.2014г. 
2.  

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Анел“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат/131361*** 

Адрес за Кореспонденция :гр. София, р-н Красна поляна, ул. „Рижки проход“ №3,вх.А, 

ет.2,ап.221  

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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 550/10.04.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Евроинвест“ ООД 

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

ЕИК по Булстат 120560***** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян,бул. България №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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 565/17.04.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Френкев – транс“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат/120614*** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Деспот Слав“ №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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 602/14.05.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Разкош“-Светослав Калфов“ 

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

ЕИК по Булстат 147060**** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Зорница“№5,бл.12,вх.Б,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, 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 № 616/21.10.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Йоко-Георги Георгиев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/830102***** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ №6,бл.15,вх.А,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 № 656/09.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Аландай“ ООД - Смолян 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120560******** 

Адрес за Кореспонденция : с. Чокманово 

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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 659/09.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ела“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/120009******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, бул. България“ №2,ДЗИ,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 332 или стая 

№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 666/11.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Коркоран ЕНД Дотърс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 131434******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. София, р-н Лозенец,ул.“Кожух Планина“ №3,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, 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 № 670/11.06.2014 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бони Лимитед“ ЕООД“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/103899******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Варна, р-н Одесос,ул. Мусала, №2,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, 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. 677/12.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ники -97“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 122043******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Своге, ул. „Староселска“ №65 

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 № 681/13.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Фрмоуст Риълити“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/103984******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. Княз Борис 1-ви №53,ет.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, 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. 686/26.01.2015г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Веда- Стойчо Глухов“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120027******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ №2,ет.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, 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 № 718/27.10.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Валани – Андрей Гогушев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/200856******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул.“Първи Май №82,вх.Б,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, 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. 735/24.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Надежда- Стоян Танчев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120055******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Иван Карастойков“ №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, 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 № 739/25.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Емко- Димитър Екзаров“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/830163******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул.“Полк. Дичо Петров“ №10,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, 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. 754/07.07.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 



  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Билд Инвест Груп“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 12056******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Невястата“ №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, 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 № 757/27.10.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Николай Калчев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/120009******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул.“Орфей“ №3,вх.В,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, 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. 789/21.07.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



. Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Сергей Чакъров- Серго“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120600******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Перелик“ №5,вх.В, ет.3,ап.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, 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 № 530/07.04.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Диньо- Филип Величков“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/120022******** 

Адрес за Кореспонденция : с. Вълчан  

 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. 542/23.10.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Рони – Росица Соколова“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120063******** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Перелик“ №7,вх.Б, 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, 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 № 717/27.10.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ваня Петрова Арнаудова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/660421******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Соколица“ №55,вх.Б,ет.6,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, 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. 1/02.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дикран Месроб Норшаян 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 601126******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ №16, ет.1,ап.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, 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 № 20/06.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йордан Иванов Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/550208******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Димитровград, ул. „Патриарх Евтимий“ №6,вх.А,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, 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. 32/07.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Славка Костадинова Иванова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 5609276******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Димитровград, ул. „Патриарх Евтимий“ №6,вх.А, 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, 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 № 33/07.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Миглена Събева Михайлова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/720303******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Димитровград, ул. „Патриарх Евтимий“ №6,вх.А,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, 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. 34/07.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Бориславов Найденов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 640317******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Стою Шишков“ №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 № 66/10.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елза Асенова Петрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/6908136152******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Христо Христов“№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, 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. 78/13.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Данко Асенов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 680419******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Христо Христов“ №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, 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 № 79/13.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Вилиана Николаева Рускова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/841204******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. Атанас Беров №3,вх. А,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, 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. 83/13.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Тодоров Емануилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 670122******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. София, ж.к. Света Троица,бл.376,вх.Б,ет.5,ап.38 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от :  

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

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, 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 № 93/15.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Тодоров Емануилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/760506******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. София, ж.к. Света Троица,р-н Илинден,бл.326,вх.А,ет.2,ап.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, 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. 94/15.01.20174г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бойко Федев Станев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 710502******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Варна,кв. Възраждане, бл.17,вх.02,ет.4,ап.35 

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 № 144/24.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сабин Живодинов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/6707144******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Пловдив, ж.к. Тракия ,бл.100,вх.Ж, ет.8,ап.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. 176/29.01.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Стоянов Караиванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 87022******* 

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, 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 № 217/03.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нгуен Дък Хай 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/620404******** 

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, 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. 218/04.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Златак Господинова Караустова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 750126******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №17.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, 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 № 228/04.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дафинка Антонова Карамфилова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/56122******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 36,вх.Б,ап.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, 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. 252/06.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Анастасов Кисьов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 780125******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №46,вх.Б,ет.3,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, 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 № 270/10.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елица Альошева Пандагузова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/780721******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Младост“ №2,вх.Б, ет.2,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, 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. 276/11.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Димитров Камбарев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 620630******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Пеирелик“ №14,вх.А,ет.2,ап.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, 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 № 279/11.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Стефанов Чиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/820411******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ №10,вх.Б,ет.3,ап.31 

 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. 282/12.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Томов Кръстев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 730215******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. София, ж.к. Студентски град, бл.53,вх.Б, ет.4,ап.404 

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 № 286/12.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Сашев Кадиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/870629******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Младост“ №20,вх.А, ет.3,ап.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. 287/12.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Сашева Кадиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 850729******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Младост“ №20,вх.А,ет.3,ап.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 № 289/12.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Найден Найденов Аврамов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/610613******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Д. Петров“ №14,вх.А,ет.3,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, 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. 322/18.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Текин Лютви Индже 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 620824******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Алеко Константинов“ №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, 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 № 333/20.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кремена Захариева Топчиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/500301******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Стою Шишков №41 

 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. 340/20.02.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Йорданов Илиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 70022******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Беклийца“ №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, 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 № 434/06.03.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Димитров Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/760624******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ №65 

 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. 469/13.03.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Петров Божинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 630823******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Беклийца“ №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, 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 № 578/28.04.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Божидар Желев Башев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/890528******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „д-р Петър Берон“ №6,вх.В,ет.2,ап.37 

 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. 596/12.05.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виктор Каменов Маслиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 820827******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петро“ №20,ет.4,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, 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 № 716/20.06.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Владимир Събев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/840705******** 

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, 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. 1010изм.30.05.2016г./28.01.2014г. 
2. 497изм.30.05.2016г./18.07.2011г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виолета Младенова Вълканова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 731123******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „България“ №25,ет.2,ап.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, 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 № 992/19.12.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Иванов Перфанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/620802******** 

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, 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. 991/15.12.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стоян Петров Бочуков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 690812******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Спартак“ №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, 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 № 830/29.07.2014г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Кремо Камберов“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/83017******** 

Адрес за Кореспонденция : с. Вишнево, общ. Баните 

 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. 100/17.03.2016г. 

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:17.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:01.02.2018г. 

 



 


