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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маргарит Николов Папардов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 500902**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 62. 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 425/23.09.2015 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 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Атанасов Стойков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 450714**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“ № 145, ет. 2, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1686/10.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румен Асенов Чавдаров 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630826**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“ № 9. 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

1. АУЗД № 876/09.08.2013 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 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Василев Тиганев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770319**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1463/05.11.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Латинка Храниславова Пашова 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 720620**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Щильон Ангелов“ № 4 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 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1262/10.10.2013 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 

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Асенов Пашов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 680101**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Щильон Ангелов“ № 4А 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1261/10.10.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Илия Михайлов Ангелов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 830104**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 8, вх. А, ап. 34. 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

1. АУЗД № 1743/19.12.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Горан Георгиев Панчевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 540611**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: село Стойките, обл. Смолян 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1023/03.10.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Борисов Милкотев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630204**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Тургенев“ № 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

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

1. АУЗД № 677/25.06.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маргарита Стратева Станева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 410123**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Варна, ул. „Г. Петлешев“ № 18, вх. 2, 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, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1641/04.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Александров Костадинов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 740924**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 18, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1185/27.09.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валери Йосифов Гогушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 671104**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 48, вх. А, ет. 2, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 167/06.03.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.   
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Панайот Георгиев Коровски 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 650911**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Георги Сава Раковски“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1162/25.09.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сийка Асенова Василева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 620314**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 17, вх. Г, ет. 1, ап. 33 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1160/24.09.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петко Стефанов Василев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 601206**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Eвридика“ № 8, вх. В, ет. 5, ап. 49 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1159/24.09.2013 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  

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравко Асенов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 711026**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Туристическа“ № 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1035/04.09.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Соня Здравкова Бояджиева 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 591220**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий“ № 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1739/18.12.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Съби Ясенов Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 601111**** 

ЕИК по Булстат 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 656/09.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.    
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравка Недкова Чаушева 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 600917**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Христов“ № 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, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 727/08.07.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Иванова Атанасова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 760603**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Персенк“ № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 740/10.07.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.     
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Йорданов Кумчев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 671130**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ № 6, вх. В, ет. 1, ап. 30 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 897/13.08.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Илиев Горанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 740308**** 

ЕИК по Булстат 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 483/17.05.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.     
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Йовчев Любомиров 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 590602**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 438/09.05.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Никола Савов Грудев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580405**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 14, вх. А, ет. 3, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 385/23.04.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.      
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райко Симеонов Кацаров 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 490113**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Арх. Петър Петров“ № 5, вх. Б, ет. 2, ап. 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 577/07.06.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Вастрейд“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120008048 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бузлуджа“ № 11, офис 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Пламен Петков Василев 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 558/05.06.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.       
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Симеонов Кисьов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 500219**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чавдар войвода“ № 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1103/17.09.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теодора Костадинова Тодорова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 890524**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ж. к. „Стрелбище“ , бл. 5Б, вх. Б, ап. 71 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1265/11.10.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.        
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Евгения Юриева Димитрова 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 551012**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 5, вх. Б, ет. 4, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 1078/12.09.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асия Кадирова Шкодрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580126**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ №63, вх. А, ет. 4, 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, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1075/12.09.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.         
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалин Минков Русков 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 690410**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изворна“ № 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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1478/08.11.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Монолит Мх“ ЕООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120038269 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 54, вх. А, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Милко Христов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1663/06.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антон Гочев Гочев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 790506**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв. „Самара“ № 15, ет. 4, 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, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1476/07.11.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Костадинов Хаджиковакев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 681226**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ №3, вх. А, ет. 3, ап. 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 1321/18.10.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.          
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Добринка Колева Бодурова 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 690101**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 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 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1289/14.10.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Николаев Николов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 720919**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1717/16.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.           
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Валко Комерс“ ООД 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 121517596 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Люлин, бл. 706, вх. В, партер 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1704/13.12.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Берц“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 175130101 

Адрес за Кореспонденция: гр. София, р-н Красно село, ул. „Двадесети април“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Андрю Джървис 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1617/02.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.           
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Радев Тунев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 550425****  

ЕИК по Булстат  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 11, вх. А, ет. 5, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 1540/20.11.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Коч Балкан“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120062804 

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Албена Стоева Янкова 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1665/09.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.           
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Атанасов Пиндев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 600616**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „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 336 или 
стая № 332  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 533/07.04.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анелия Анастасова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 661129**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1718/16.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.           
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Павел Райчев Козарев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 811020**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 145/28.02.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Славейков Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 850819**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 8, вх. А, ет. 3, 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, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 116/19.02.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.            
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Манчев Палчитанов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 630118**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Заводска“ № 30 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 96/12.02.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Веккио – Йордан Янков“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 115819145 

Адрес за Кореспонденция: гр. Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Йордан Лазаров Янков 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 95/11.02.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.             
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петков Куклев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 770831**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 28 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 38/14.01.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Орби“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 102914860 

Адрес за Кореспонденция: гр. Бургас, ж. к. Лазур № 3, вх. 2, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Величко Костадинов Божинов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 87/25.01.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.         
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Симеон Райков Кацаров 

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

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 10, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 846/09.12.2011 г. 

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

Орган по приходи /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Босилка Малинова Коруева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 530701**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. София, ул. „Ангел Карамитев“ № 20, 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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1523/19.11.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.             
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Петров Илчев 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 741003**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изгрев“ № 28 

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  при Анелия Точева – Даракчиева - ст. експерт, от 9,00  до 17,00 часа за връчване 
на  

1. АУЗД № 1128/20.09.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „ Костадин Топузов – Сокол Експрес“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120044699 

Адрес за Кореспонденция: село Момчиловци, обл. Смолян, ул. „Момина вода“ №19 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Костадин Тодоров Топузов 

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 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 1669/09.12.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.             
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Василев Невенов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 680507**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 150/28.02.2013 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 /Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нели Асенова Юрукова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 391123**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 42, вх. Б, 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, бул. „България“ № 12 , ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 при Анелия Точева – Даракчиева -  ст. експерт, от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 681/23.10.2015 година.  

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: 22.01.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 06.02.2018 г.             
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Асенов Кехайов 

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 750510**** 

ЕИК по Булстат 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, вх. Б, ет. 3, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК:  

Представлявано от: 

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

1. АУЗД № 711/03.07.2013 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  

/Ан. Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 22.01.2018 г. 

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

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румен Неофитов Малинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 610718**** 

ЕИК по Булстат  

Адрес за Кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Боровец“ № 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 1220/03.10.2013 година.  

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: 22.01.2018 г. 

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


