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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Светла Найденова Благоева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 631106****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 37, 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 от 9,00  до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 462/15.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Страхилов Стоилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600320****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Метакса Гугински“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 469/18.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Василева Попова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770911****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 471/19.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виктория Райчева Костова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740925****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Люлин 6 № 630, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 472/19.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Василев Бялков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 611103****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хайдушка“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 481/21.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лиляна Здравкова Бойкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830420****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Петлешков“ № 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 487/22.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Емилов Куружиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750826****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 8Б, бл. 10, вх. Б, ет. 1, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 489/25.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветана Росенова Моллова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620129****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Незабравка“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 490/25.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Славейков Цветков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640924****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 49, вх. Б, ет. 2, ап. 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 493/25.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Асенов Асенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690505****  

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 494/25.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Диана Василева Гешева 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 2, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 496/26.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Петров Луков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 541004****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 63-4, вх. Б, ет. 3, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 497/26.06.2018 г. 
2. АУЗД № 197/26.03.2012 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Вълев Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670404****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Младост 3, № 325, вх. 2, ет. 7, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 499/26.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Калина  - Вп“ – Петър Маджаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 03026*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Малчика“ № 45 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Петър Василев Маджаров 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 502/27.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартин Венциславов Капуджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 870326****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 22, вх. Б, ет. 3, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 503/27.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Оксана Мельникова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17661****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. З, ет. 0, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 505/27.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 



9 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любов Ивановна Свистунова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17661****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. З, ет. 0, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 506/27.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Степанович Борисенко 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17568****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, ет. 1, вх. Б, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 507/27.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Майкъл Несбит 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17600****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Лъки, бл. З, ет. 5, ап. 108 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 508/28.06.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Асенов Куцев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620929****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Арда 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 511/02.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райна Тодорова Гайдева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 840420****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 512/02.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Величка Тодорова Герзилова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820822****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 513/02.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Тодор Никовски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 460915****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 238, вх. 4, ет. 5, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 519/03.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

.Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шинка Райчева Данчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 551114****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Пещера“ № 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 520/03.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милка Димитрова Славчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 851012****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 44, вх. Г, ет. 3, ап. 38 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 522/03.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антонио Веселинов Крапчиков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 910802****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 11, вх. А, ет. 3, ап. 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 524/04.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фанка Славчева Симеонова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 511010****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 525/04.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Венцислав Емилов Коцакев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 761217****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Радецки“ № 16, ет. 3, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 526/04.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Зюмбюлка Карамфилова Николова - Цвигун 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640829****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 3, вх. В, ет. 1, ап. 37 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 527/04.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румяна Иванова Белова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670527****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Борова гора“ № 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 529/05.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Интер Турс-2000“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 130323*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 532/05.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветан Кузманов Горанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810920****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изворна“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 535/06.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Христов Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810123****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап. Петко войвода“ № 2, бл. 10, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 539/09.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стояна Христова Иванова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 781025****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап. Петко войвода“ № 2, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 540/09.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Екатерина Иванова Атанасова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701202****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 64 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 541/09.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Майкъл Джоузеф Шевлин 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: т3737**  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 3, ет. 5, ап. 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 549/10.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ройзин Мимна 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: т9738**  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл. 3, ет. 5, ап. 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 550/10.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Карамфил Руменов Буков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700815****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 551/10.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виктор Чавдаров Чаушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800802****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 52 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 556/11.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Терънс Сидни Барбие 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 100130****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Полковник Серафимово 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 557/11.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Емилов Чечков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 530107****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Смилян, ул. „Девети септември“ № 109 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 561/12.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 563/12.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марияна Стефанова Йорданова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621230****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „хан Пресиян“ № 36, вх. Б, ет. 2, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 565/12.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дафне Гриър  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 07016****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 6, ап. 66 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 569/12.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Айвър Гриър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 07036****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 6, ап. 66 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 570/13.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентина Илиева Ахчийска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610730****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бърдо“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 573/13.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елмир Ефтимов Делиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700201****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Априлов“ № 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 576/17.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Томас Ангелов Янев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 960514****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Бостина 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 577/17.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иванка Стефанова Луканова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570304****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 63-4, вх. Б, ет. 3, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 579/17.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Христов Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650503****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 9, вх. Г, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 580/18.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хранислав Събев Фидански 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 450924****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 1, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 583/18.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Хайри Шабанов Манафов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 721013****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 15, бл. 19, ет. 2, 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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 591/20.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йонко Валентинов Чаушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 751025****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Подвис 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 592/20.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Митков Делиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 850812****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 5А 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 593/20.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлиян Севдалинов Инков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 761220****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Подвис 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 594/20.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадин Иванов Бялков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800922****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 595/20.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любослав Асенов Милушов 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Стойките 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 597/23.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марко Кирилов Беширов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700328****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Келеш Севащо“ № 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 598/23.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минчо Асенов Желев 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов Малчика“ № 43 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 599/23.07.2018 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Промосионес Едурпа“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120599*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № 1, вх. 1, ап. 6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Артуро Фернандес Гарсия 

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 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

2. АУЗД № 225/02.06.2016 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 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 13.11.2018 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 28.11.2018 г. 


