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

1. АУЗД № 476/08.10.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роза Емилова Димитрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 60030*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. Перелик, №26,вх.Б, ет.3,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 468/05.10.2015г. 
2. АУЗД № 362/30.05.2011г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сашо Данаилов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 570918************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Перелик“ №26,вх.Б1ет.3,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 467/05.10.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Младенов Димов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 70090*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. „Симеон Фисински“ №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 № 466/02.10.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Борисов Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 540724************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Перелик“ №8, вх.В,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 461/01.10.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Петков Душков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 540305*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. „Кокиче“ №52,вх.А,ет.1,ап.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

1. АУЗД № 458/30.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Славей Недков Тинчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620116************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Миньорска“ 89 

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 № 457/29.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

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

1. АУЗД № 454/29.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Диана Василева Гешева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 661125************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Наталия“ №2,мл.7,вх.Б,ет1,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 452/24.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадин Асенов Благоев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 600530*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. Невястата“ №6,вх.А 

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 № 442/05.10.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йордан Христов Гривнев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 4610121************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Спартак“ №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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 426/23.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Боянов Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 821126*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. „Наталия“ №21,вх.А,ет.2,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, 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 № 420/18.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Надие Наид Ескиали 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 4610121************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Васил Райдовски, №24А, 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, 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 № 418/18.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Славеев Тинчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 871212*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. „Миньорска“ №89 

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 № 413/16.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елица Валентинова Маринова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 7101106************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Чан“ №3,вх.А,ет.5,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 410/16.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Илиев Измирлиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 810122*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. „Превала“ №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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 409/15.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Тодоров Мирчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820514************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Орфееви скали“ №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 № 408/15.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милко Радев Устов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650729*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян ,ул. „Братан Шукеров“ №20,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 405/15.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Руменов Шиклев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750806************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Атанас Беров“ бл.6,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 407/15.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Калинов Вълков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 730830*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :с. Стойките 

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 № 404/15.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Добринка Петрова Радичева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 691103************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : с. Момчиловци, ул. „Изгрев“ №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 № 403/15.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Петров Левов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 590608*********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян ,ул.“Орфей“№2,етВ,ет.6,ап.36 

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 № 401/12.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Иванов Христов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 591108************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Христо Смирненски“ №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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 377/11.09.2015г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадинка Пенкова Яръмова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750529********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Пловдив, Ул. Васил Априлов“ №63 

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 № 374/09.09.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Радев Радев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580518************ 

ЕИК по Булстат************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Стою Шишков“ №1,вх.Б,ет.5,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 № 359/31.08.2015г. 

2. АУЗД № 316/11.05.2011г. 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любослав Асенов Милушов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750624********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :с. Стойките 

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 № 342/27.08.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Имобулгари“ ЕООД“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат 103934************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Варна, р-н Одесос, ул.“ Козлодуй“ №27, ет.4,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 321/30.07.2015г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Анна Искилиева“ 

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

ЕИК по Булстат/120033******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Родопи“ №97 

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 № 317/16.07.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Владимир Стоянов Куцев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 820301 ************ 

ЕИК по Булстат ************* 

Адрес за Кореспонденция : с. Река 

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 № 308/16.07.2015г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Филипов Развански 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 831003 ********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Перелик“ №10,вх.Б, ет.1,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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 302/15.07.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Стоянов Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 5604156 ************ 

ЕИК по Булстат ************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул.“Младост“ №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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 276/29.06.2015г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минчо Асенов Желев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 731211 ********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Адалберт Ант. Малчика“ №43Б 

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 № 269/13.07.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Събев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 821228 ************ 

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

1.АУЗД № 229/08.06.2015г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румен Сашев Чобанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630303 ********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „България“ №57,вх.В, ет.1,ап.36 

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 № 190/12.05.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Савка Йорданова Варджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650901************ 

ЕИК по Булстат ************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул.“Полк. Дичо Петров“ №46,вх.Б,ап.26 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

1.АУЗД № 145/27.04.2015г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Пампорово Вилидж“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 202747 ********** 

ЕИК по Булстат/******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул. „Евридика“ №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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 99/30.03.2015г. 
 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любен Здравков Бойков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 811102************ 

ЕИК по Булстат ************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул.“Васил Петлешков“ №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 332 или стая 
№336  при Катя Мирчева ст. експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 83а/23.03.2015г. 

 

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:22.01.2018г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:06.02.2018г. 

 

 

 


