
Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Надежда Атанасова Маринополска 

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

ЕИК по Булстат470204************* 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул.“Наталия“ №5,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, 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 № 6/15.02.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Уилсън 

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

ЕИК по Булстат/175584******* 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, к.к Пампорово,к-с Елит Пампорово,ет.4,ап.60 

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 № 119/30.03.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джули Уилоон 

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

ЕИК по Булстат 175584****** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к-с Елит, Пампорово, ет.4,ап.60 

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 № 120/30.03.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стивън Ганън 

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

ЕИК по Булстат/175509*** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, к.к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 1,вх.А, 
ет.1,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. АУЗД № 504/02.09.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Карл Кристофър Лайънс 

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

ЕИК по Булстат 1758066***** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, к.к. Пампорово, к-с Гранд 
Манастира,бл.2,вх.А,ет.1,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, 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 № 470/22.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Луиз Мари Дойл 

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

ЕИК по Булстат/1758066*** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, к-с Гранд Манастира, бл.2,вх.А,ет.1,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, 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 № 469/22.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Манди Джейн Браун 

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

ЕИК по Булстат 147060**** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, к.к Пампорово,к-с  Манастира, бл.3,вх.А, ет.5,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. АУЗД № 560/12.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Питър Робърт Тримейн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/175583***** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, к.к Пампорово,к-с Елит Строй, ет.2,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, 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 № 575/19.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Саланта Хелън Кетъл 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 120616******** 

Адрес за Кореспонденция : к.я Райковски ливади, к-с Лъки, №3, ет.1, ап.79 

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 № 623/14.11.2016 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ян Уйлям Джеймс Кетъл 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/120616******** 

Адрес за Кореспонденция : к.я Райковски ливади, к-с Лъки, №3, ет.1, ап.79 

 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 № 624/14.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Давид Мартин Гарсия 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 175655******** 

Адрес за Кореспонденция : к.я Райковски Ливади, с-ще Горска поляна, ап.433 

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 № 626/15.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Константин Михайлович Ломакин 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/1206211******** 

Адрес за Кореспонденция :к.я Райковски Ливади, к-с Лъки, №1, ет.3,ап.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. 629/16.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джон Кристофър Дорни 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 175494******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к.к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, 
бл.3,вх.А,ет.4,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, 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 № 637/22.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фионула Маргарет Дорни 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/175494******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к.к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, 
бл.3,вх.А,ет.4,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, 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. 638/22.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Назиим Окхай 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 175647******** 

Адрес за Кореспонденция :к.я Райковски Ливади, вил. С-ще Горска поляна, ап.546 

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 № 639/22.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартин Пол Пинкет 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат/175829******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к-кс Перла, ет.5,ап.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. 643/28.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сюзън Мари Пинкет 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 175829******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к-кс Перла, ет.5,ап.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 № 644/28.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петров Петканов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 700423**** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. Зорница №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, 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. 87/20.04.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Александров Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 791004******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Гимназиална“ 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 № 154/13.05.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Станчо Минчев Глухов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580531**** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Невястата“ №46 

 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. 150/12.05.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марк Брендан Браун 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП  

ЕИК по Булстат 147060******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Свети Влас, к-с Камбаните, бл.2,ет.4,ап.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 № 574/19.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йомтов Семах 

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

ЕИК по Булстат/5305166******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. София, ул. „Цариградско Шосе №84,вх.Б 

 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. 646/28.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елка Миткова Овчарова - Клауснер 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580506******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Станевска“ №12,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 № 492/31.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марина Иванова Терентиева 

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

ЕИК по Булстат/147242******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Несебър, к.к Слънчев бряг,в.с.Ели,бл.2,вх.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. 366/19.07.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартин Сергеев Бодуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 880116******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, ул. „Станевска“ №42 

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 № 30/08.03.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Расиме Шерифова Благоева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 600319********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ж.к „Невяста“ №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, 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. 493/31.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Никола Катрин Джийн Наш 

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

ЕИК по Булстат 120604******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян, к.к Пампорово, к-с Манастира, бл.1,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.АУЗД № 498/01.09.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Рихана Каузър 

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

ЕИК по Булстат/175882******** 

Адрес за Кореспонденция : м. Опаленика, к-с Перла, ет.6,ап.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. 524/12.09.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дмитро Абдюшев 

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

ЕИК по Булстат 176409******** 

Адрес за Кореспонденция : с. Равда, к-с Портофино, ул. Зора, ет.1,ап.105 

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 № 473/23.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джон Жерард Мартин 

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

ЕИК по Булстат/175806******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к.к Пампорово, к-с Гранд Манастира, 
бл.2,вх.А,ет.1,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, 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. 472/22.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

  



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джанет Дойл 

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

ЕИК по Булстат 175806******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,к.к Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл.2,вх.А, 
ет.1,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, 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 № 471/22.08.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Атанасов Василев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП820817********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Хан Аспарух“ №17,вх.А, 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, 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. 566/14.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Адриана Здравкова Алендарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 901112******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Дунав“ №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 № 582/24.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Павел Сашев Чернев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП890629********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Адалберт Антонов –Малчика“ №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 №581/24.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Айлин Тасимова Терзиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 840522******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Д-р Петър Берон“ №4,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 № 593/28.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Живков Симеонов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП740130********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Миньорска“ №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. АУЗД №585/24.10.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кубрат Емилов Пашов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 870731******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Кольо Шишманов“ №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, 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 № 611/09.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Симеонов Харизанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП5406266********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Полк. Дичо Петров“№9,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. АУЗД № 618/11.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Василев Кемалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 580421******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ №2,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, 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 № 89/25.01.2011г. 

2. АУЗД № 622/14.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любомир Атанасов Василев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 870212********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Хан Аспарух“ №17,вх.А, 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, 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 № 628/16.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Иванов Йовков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 780311******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Полк. Серафимов“ №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 № 617/10.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлана Чавдарова Ефтимова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 640615********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Незабравка“ №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. АУЗД № 633/18.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Северин Христов Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 680729******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Перелик“ №11,бл.54,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, 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 № 659/01.12.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пенка Димитрова Минчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 641203********** 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Евридика“ №2,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 № 657/01.12.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гълъб Тошев Хаджийчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 720107******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Полк. Дичо Петров“, бл.6,вх.Б,ет.3,ап.69 

 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 № 691/14.12.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тотка Николова Чолакова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 690720********* 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Перелик“ №11,бл.54,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, 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 № 660/01.12.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До :  Милен Венелинов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 741202******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян ,ул. „Полк. Дичо Петров“, №49,вх.Б, ет.2,ап.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 № 832/29.07.2014г. 

2. АУЗД № 78/11.04.2016г. 

 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ренета Владова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 691123********* 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Смолян , ул. „Чан“ №5,вх.В,ет.1,ап.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 № 66/28.03.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До :  Христо Георгиев Медарски  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 680423******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : с. Галиче, ул. „Цар Иван Шишман“ №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 № 213/30.05.2016г. 

 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлия Минчева Сиракова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 530830********* 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. София, Фондови жилища, бл.212,ет.4,ап.147 

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 № 602/02.11.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До :  Марийка Петрова Статева  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 480924******** 

ЕИК по Булстат ******** 

Адрес за Кореспонденция : с. София, ул. „Голо Бърдо“ №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, 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 № 163/11.05.2016г. 

 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Младенов Делчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП 670622********* 

ЕИК по Булстат/******** 

Адрес за Кореспонденция : гр. Пловдив, ул.“Асен Христофоров“ №6,ет.10,ап.56 

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 № 15/22.02.2016г. 

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:15.11.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:30.11.2017г. 

 



 


