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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Александр Евгеньевич Шальвинский 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176104****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Слънчев бряг, с-с Елит, бл. 3, партер, ап. В 

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 № 600/17.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Венелин Стоянов Инджов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681126****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 26, вх. Г, ет. 5, ап. 50 

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 № 601/18.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росица Борисова Перфанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640813****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Двадесет и четвърти май“ № 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 № 604/18.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Бисер Димов“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830156*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Симеон Фисински“ № 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Бисер Младенов Димов 

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 № 611/19.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Масив Инвестстрой“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 102837*** 

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

1. АУЗД № 612/20.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Дизи Иван Иванов“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 200231*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Eвридика“ № 12, вх. А, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иван Манолов Иванов 

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 № 615/23.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Елит-Сергей Сапунджиев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120520*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кайнадина“ № 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 № 616/23.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Норд-РБ“ ООД - Пловдив 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 115274*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Свети Наум“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Костадинка Борисова Бехар 

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 № 620/24.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Рамбо“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830150*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Тодор Георгиев Кисьов 

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 № 622/25.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бългериан Холдингс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 102918*** 

Адрес за кореспонденция: село Загорци, общ. Средец, обл. Бургас 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Кристофърс Джеймс Смит 

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 № 626/25.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емилия Славчева Харлова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 801031****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Македония“ № 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 № 629/08.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Мейланд Пропъртиз Аброуд“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120605*** 

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, м-ст Караманджа, вилно селище Форест Нук 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Джейн Мари Джаясекара и Стивън Марк Джаясекара 

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 № 630/08.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Любомир Армянов“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830144*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Любомир Илиев Армянов 

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 № 635/09.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Еврострой“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120552*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 85 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Любомир Асенов Младенов 

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 № 636/09.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Форест Нук груп“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202615*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 7А, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 637/09.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Билянов Евгениев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540823****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров: № 12, вх. Б, ет. 5, ап. 33 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 640/13.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Илиев Горанов 

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

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 641/15.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цветан Чавдаров Стефанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 851126****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 20 

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 № 643/15.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Азимут Строй“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 201168****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 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 № 645-а/29.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрю Джеймс Удкок 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 451769****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира – 3, сграда 2, ет. 1, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 646/15.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сузана Изабел Удкок 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 451854****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира – 3, сграда 2, ет. 1, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 647/15.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Георгиев Табаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550314****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „д-р Петър Берон“ № 5, вх. А, ет. 5, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 651/21.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Боянов Найденов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590210****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 31, вх. Б, ет. 1, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 656/22.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Николов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 531008****  

ЕИК по Булстат:  

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

1. АУЗД № 657/22.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Берц“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 175130*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Красно село, ул. „20-ти април“ № 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 № 663/31.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Дий-2004“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 126650*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Марица“ № 154, ет. 3, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 665/31.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сузана Филипова Стопанова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 861015****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Самодивско изворче“ № 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 № 667/31.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бърк и Маккой“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175062****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Каймакчалан“ № 1, вх. Б, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Шанел Мери Бърк 

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 № 668/03.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 



15 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Акел“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120563****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 61, бл. 3, вх. А, ет. 4, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 675/04.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Диверома“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120563*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бор“ № 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 № 678/13.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Лейксайд Девелъпмънтс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 160064*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Пролет“ № 12, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Стефка Манолова Стаменова 

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 № 679/19.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Зоя Шишманова Кавалова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 481226****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Берон“ № 10, 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 № 686/18.10.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Наташа Пламенова Топалова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860602****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 4, бл. 12, вх. А, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 694/24.10.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Боян Ваклинов Симеонов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710611****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Метекса Гугински“ № 23 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 702/23.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Софка Александрова Хаджийска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641109****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 6-10, вх. А, ет. 3, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 704/23.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Рашков Кехайов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 731122****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Славейков“ №67, ет. 8, ап. 34 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 705/24.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светла Миткова Чавдарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 791120****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Превала“ № 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 708/24.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Каролин Маргарет Шийхън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175523***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с „Стената“, вх. А, ет. 4, 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 № 710/24.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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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. „Георги Икономов“ № 71, ет. 4, ап. 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 711/24.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Чанчо – Благой Стефанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830135****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Иван Карастойков“ № 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Благой Стефанов Чаталбашев 

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 № 713/26.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Томас Уилиам Кели 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120620***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, „Билд Инвест“, бл. А-3, ет. 
3, ап. 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 714/27.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Дани – Даниел Дичков“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 825325****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Даниел Стефанов Дичков 

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 № 718/30.07.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Видмакс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 115877*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, бул. „Асеновград“ № 12, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Саввас Ставро Халлумис 

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 № 721/02.00.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Атанд Комерс“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 130806***  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Левски, зона Г, бл. 32, вх. А, ет. 4, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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

1. АУЗД № 722/02.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дивайн Тайгър – ООД - София 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 175103*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Оборище, ул. „Сан Стефано“ № 9, ет. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Руп Камал Бага 

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 № 724/02.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чопи М“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 200355*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 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 № 725/03.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Веко груп“ ООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120610*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 11, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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

1. АУЗД № 728/03.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Смолян пътстрой“ ЕАД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120604*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 20 

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 № 729/03.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Конекс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120050*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 4, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 730/06.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Строй – компакт“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 112612*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Боян Мирков“ № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Красимир Кирилов Стоев 

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 № 732/06.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Реймънд Кътинг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175643***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм резорт, ап.F6  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Реймънд Кътинг 

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 № 737/09.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кеннет Ян Кеихолт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120619***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 20 

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 № 738/09.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Айгарс Сончикс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120621****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 740/10.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ямбол Инвест“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120561*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж. к. „Диана“ вх. Б, ет. 8, ап. 68 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Филип Филчев Филипов 

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 № 744/13.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Таун Пропъртис“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120560*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 28, вх. А, ет. 5, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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

1. АУЗД № 745/13.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Екобулгарстрой“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120550*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Младост, ул. „Проф. Атанас Москов“, бл. 458, вх. Г, 
ет. 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 № 746/13.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Форест Нук Мениджмънт“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 201174*** 

Адрес за кореспонденция: ГР. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 7А, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Валери Василев Чуморлийски 

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 № 747/14.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Рико Консулт“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120551*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 15, 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 № 750/14.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Рожен“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830158*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ №  3  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Костадин Ангелов Манджуков 

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 № 754/16.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чейси“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830175** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 65 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Чавдар Тодоров Петков 

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 № 755/16.08.2016 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севастианос Милков Устов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  930217*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 20, вх. Б, ет. 3, ап. 21  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 760/17.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джил Дафне Багнал 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175662*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 5, ап. Е 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 № 768/21.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тревор Хач 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  830158*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция:  к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 3, ап. С 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 № 770/21.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шерил Максин Хуук 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175600***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 3, ап. С 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Чавдар Тодоров Петков 

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 № 771/22.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Вилияна Христева Петканова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730323****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 8, 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, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 
стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 776/23.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Деко –Биас“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120611*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Бисер Ясенов Бисеров 

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 № 779/28.08.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Калпна Пател 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175603*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. F8  

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 № 784/10.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бимал Пател 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175603***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. F8  

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 № 785/10.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Калинов Вълков 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Стойките, общ. Смолян, ул. „кап. Петко войвода“ № 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 № 787/11.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джейсън Даниел Ноутън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175601****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 2, ап. В1  

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 № 788/11.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мишел Бернадет Кели 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175600***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 2, ап. В1  

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 № 789/11.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Софка Минчева Рускова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 661230****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Незабравка“ № 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 № 790/11.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Григор Щерев Щерев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730627****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Оборище“ № 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 № 791/12.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антони Томас Роситер 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 010919****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Огюст Винкел“ № 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 792/12.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Скот Дейвид Стендинг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 201490****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Огюст Винкел“ № 4  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 793/12.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Иванов Михайлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700413  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Полковник Серафимово, общ. Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

1. АУЗД № 794/12.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Добрин Симеонов Македонски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 510515****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфей“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 20  

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 № 797/13.09.2018 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: 08.01.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 23.01.2019 г. 

 


