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о „АНГЕР“ АД 

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

ЕИК по Булстат 12001************ 

Адрес за Кореспонденция : гр.Пловдив, ул.Атанас Самоковеца“ 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Антон Рафаилов Иванов 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 8/15.01.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 16.08.2017 

 

 

До Симеон Райков Кацаров 

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

ЕИК по Булстат720505************ 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 15/08.01.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До Иван Ташев Робов 

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

ЕИК по Булстат701026************* 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , ул.“Наталия“ №13 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 –дневен срок от поставяне на настоящето 
съобщение в „Местни данъци и такси“ гр.Смолян, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 16/08.01.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До Младен Здравков Младенов 

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

ЕИК по Булстат720814************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , бул.“България“ №81, ет.3, ап.6 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 33/29.01.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „ХРАН РОДОПИ“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120055*************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.“Христо Ковачев“ №12 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от : Кръстю Костадинов Сарийски 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 47/16.02.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До„ХРАН РОДОПИ“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120055************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Христо Ковачев“ №12 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Кръстю Костадинов Сарийски 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 17/09.05.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До СД“ СТАЙКОВ и СИЕ – ВАСЛАВ“ 

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

ЕИК по Булстат040331*************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.София , ж.к. Овча купел- 2, бл.19, вх.В, ап.80 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Синдик Елияна Борисова Анталовичева 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 81/21.03.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До „ПАРТНЕРС - 2009“ООД 

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

ЕИК по Булстат200731**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, ж.к.Овча купел, бл.18 ап.59 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от :Иван Цветанов Тодоров 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 77/17.03.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „БРАМИТ - ВГ“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120553************* 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.Перелик“ №7, вх.В, ет.3, ап.26 

Адрес по чл.8 от ДОПК :гр.София, р-н Триадица, ул.“Христо Белчев“ №2,ет.6, офис23 

Представлявано от : Георги Николов Милевски 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 73/13.03.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До „РДД“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат120541**************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.“Хан Аспарух“ №11вх.Д, ет.3, ап.44 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Райчо Димитров Даскалов 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 49/26.02.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До Минчо Минков Кесендров 

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

ЕИК по Булстат670608*************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.“Велико Търново“ №16 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 239/16.06.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До Марияна Алексиева Ашикова 

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

ЕИК по Булстат740505****************** 

Адрес за Кореспонденция :с.Влахово, общ.Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 230/08.06.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 



7 

До Елка Станкова Желева 

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

ЕИК по Булстат760108**************** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 208/21.05.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До Стойчо Димитров Хубчев 

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

ЕИК по Булстат790203*************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Васил Левски“ №6 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 191/12.05.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До АТНАД КОМЕРС“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат130806****************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, р-н Триадица, ул.“П.Каравелов“ 46, бл.20,вх.1,ет.1,ап.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Ревин Рамадан Аталай 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 184/19.05.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До „ ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат120509***************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.“Наталия“ №23 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Йонко Валентинов Чаушев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 182/11.05.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „ХРАНПРОГРЕС“ ООД 

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

ЕИК по Булстат830166**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Христо Ковачев“ №12 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Кръстю костадинов Сарийски 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 172/24.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До „ИНТЕР ТУРС - 2000“ ЕООД  

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

ЕИК по Булстат130323***************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Асеновград, ул.Пирин“ №28 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Николай Симов Ковачев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 169/24.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „ПЕРЕЛИК ИНВЕСТМЪНТ“ ООД 

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

ЕИК по Булстат148136**************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Варна, р-н Приморски - юг, ул.102, бл.А, ап.4 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Пламен Николов Ганчев 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 168/24.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До Любомир Асенов Младенов 

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

ЕИК по Булстат650306**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Евридика“ №10,вх.В, ет.4, ап.32 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 980/25.11.2014г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До Любомир Асенов Младенов 

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

ЕИК по Булстат 650306************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Евридика“ №10,вх.В, ет.4, ап.32 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 143/21.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

 

До ЕТ „АРСЕН АМБАРЦУМЯН – АНДЖЕЛА“ 

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

ЕИК по Булстат 120593**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Васил Райдовски“ №24Б, вх.Г, ет.2, ап.2 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Арсен Арамаис Амбарцумян 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 142/20.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До Арсен Арамаис Амбарцумян 

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

ЕИК по Булстат 721226**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“Васил Райдовски“ №24Б, вх.Г, ет.2, ап.2 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 141/16.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „ТАУН ПРОПЪРТИС“ ООД 

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

ЕИК по Булстат 120560**************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, ул.“В.Райдовски“ № 28, вх.А, ет.5, ап.9 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от : Захари Илиев Даракчиев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 137/17.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До ЕТ“АСТОРЕ – АНГЕЛ КАМБАРЕВ“ 

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

ЕИК по Булстат 115262**************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Пловдив, ж.к. Тракия, бл.43, вх.А, ет.1, ап.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Ангел Камбарев 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 133/16.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „МАГНОЛИЯ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕАД 

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

ЕИК по Булстат 160008****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Пловдив, ул.“Асеновградско шосе“ №1 ДП“ Строителство и 
възстановяване“ 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Виктор Валентинов Дрехменов 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 132/15.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До ЕТ“ ДЕНИ – Н – НАЙДЕН АВРАМОВ“  

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

ЕИК по Булстат120012****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр. Смолян, ул.“Дичо Петров“ № 4, бл.14, вх.А, ап.19 

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от : Найден Аврамов 

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 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 130/15.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „КОНЕКС“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120050****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.Родопи, бл.Иглика  

Адрес по чл.8 от ДОПК : 

Представлявано от :Недко Славов Гърбелов 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 120/06.04.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 



15 

До „Пасков“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат120064****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.Полк.Д.Петров, №26  

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

Представлявано от :Илия Василев Ковачев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1013/16.12.2014г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „Чопи - М“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат200355****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.Грудьо Войводая №1  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Асен Минчев Василев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 549/07.10.2016г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „Чопи – М“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.Грудьо Войвода №1  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Асен Минчев Василев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 1152/09.11.2012г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „Стой Компакт“ ООД 

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

ЕИК по Булстат112612****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Пазарджик, ул.Боян Мирков №15  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Жоро Петров Несторов 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 170/16.05.2016г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „Строй Компакт“ ООД 

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

ЕИК по Булстат112612***************** 

Адрес за Кореспонденция : гр.Пазарджик, ул.Боян Мирков №15   

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Жоро Петров Несторов 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 505/23.10.2014г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „Мъсърлъ Интернационал“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120522****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.хан Аспарух №7, вх.А, ет.1, ап.1  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от : Наджахаттин Шафак 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 977/25.11.2014г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „Юнион Инвестмънт Груп“ АД 

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

ЕИК по Булстат175093***************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.София , ул.Цар Калоян №8, ет.2  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Наталия Лебедева 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 42/27.01.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „Юнион Инвестмънт Груп“ АД 

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

ЕИК по Булстат175093****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Пловдив, бул.Марица №98, ет.1, ап.2  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Наталия Лебедева 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 18/10.05.2017г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „Дивайн Тайгър“ ООД 

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

ЕИК по Булстат175103816****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.София, ул.Сан Стефано № 9, ап.3  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Невена Владимирова Бешкова 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 968/31.10.2014г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „Жокер Транс – 2012“ ЕООД  

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

ЕИК по Булстат202319****************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Дряново, ж.к.Успех № 4, ет.1, ап.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Стелян Събев Илиев 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 677/22.10.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 
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До „Еврострой - М“ ЕООД 

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

ЕИК по Булстат120599***************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Смолян, ул.Евридика №10,вх.В, ет.4, ап.32  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Силвия Нагулова младенова 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 623/23.12.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 

До „Атланкика – 111“ ООД 

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

ЕИК по Булстат120036***************** 

Адрес за Кореспонденция :гр.Пловдив, р.н Тракия, ул.инж.Асен Йорданов“ №7  

Адрес по чл.8 от ДОПК :същия 

Представлявано от :Стефан Маринов Сертов 

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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 600/10.12.2015г. 

В случай, че не 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 

/Д.Йовкова/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло:01.08.2017г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие:16.08.2017г. 

 


