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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дафинка Славчева Пенева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710706****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чавдар войвода“ № 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 № 513/04.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Минков Ангелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690102**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, квартал Езерово 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 № 524/08.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лидия Владимирова Арнаудова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690411****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 110 

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 № 551/17.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Гошев Арнаудов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681026**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 110 

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 № 552/17.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Албен Харитонов Налбантов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700530***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 67 

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 № 554/17.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Нина Здравкова Кьоровска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670312**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, бл. 13,вх. В, ет. 5, 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 № 555/17.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джойс Елизабет Кер 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120622***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 557/18.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Цанко Санчов Чингаров 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 721112**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Острица“ № 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 № 567/22.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Евгений Георгиев Христозов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 961105****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 4, вх. А, 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 № 573/23.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „РДД“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120541*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Райчо Димитров Даскалов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 574/23.04.2019 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: 08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Акел“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120563***  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Христо Росенов Делев 

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 № 577/24.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравка Недкова Чаушева 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Христев“ № 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 № 579/25.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Райчев Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810512****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 6, вх. А, ет. 7, 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 № 580/25.04.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Митков Караасенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640622**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 4, бл. 14, вх. Б, 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 № 585/03.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радка Димитрова Кьоррайчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820912****  

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 № 586/03.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Живко Митков Узунски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 551222****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 16, вх. А, 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 № 589/03.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Катерина Костадинова Кокудева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520616****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Гео Милев“ № 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 № 590/03.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Томов Стайков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760615**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 42, бл. 27, вх. А, 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 № 591/03.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Хариев Кисьов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670616**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Симеон Фисински“ № 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 № 593/07.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петров Гаджуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520928**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 42, ет. 4, 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 № 602/08.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадин Иванов Филев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 471023**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 18, вх. А, ет. 2, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 603/08.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гергана Стоева Масурска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 490627**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 3, вх. Б, ет. 1, 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 № 604/07.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Радославов Енгеров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  660612**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Червена скала“ № 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 № 605/08.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стоян Илиев Томов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550613***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 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 № 607/14.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Евроинвест“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120560*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 3, хотел Смолян, ет. 1, офис 115 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Джевдет Йълмаз и Сабри-Кутси Юнлу 

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 № 614/14.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ралица Албенова Родопманова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 810311****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Лагера, ул. „Баба Илийца“ № 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 № 618/16.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Евгениевич Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175486****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н Младост, ж. к. „Възраждане“, бл. 2, 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 № 619/16.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „АСТ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  120617**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, „Горски кът“ № 2, вила 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Игор Валериевич Горанов 

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 № 627/21.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Родопски занаяти“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:    

ЕИК по Булстат: 120554 

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Киселчево, м-ст Ряката 

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 № 629/22.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Касиди Дивелъпмънт“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 200896*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Стефан Стамболов“ № 8, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Браян Джеймс Касида 

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 № 630/22.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До БР „Мениджмънт“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 203519*** 

Адрес за кореспонденция: к. к. Слънчев бряг – запад, резиденция „Бумеранг“, ап. Б - 312 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Кремена Стефанова Енчева 

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 № 633/21.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Деливъри Смолян“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120612*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Маестро Атанасов“ № 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Антон Любомиров Крушевалиев 

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 № 634/23.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Булмаркет“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120005*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Шипка“ № 37 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Стефан Николов Анчев 

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 № 636/23.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Коч-Балкан“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120062*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“, бл. 20, вх. В, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Албена Стоева Янкова 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 637/27.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чърчман БГ“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 148029*** 

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Момчиловци, ул. „Шипка“ № 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Саймън Уилиав Чърчман и Каръл Даун Чърчман 

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 № 639/28.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Лийч“ ЕООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 103859***  

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Янкул войвода“ № 30, вх. А-2, ет. 4, ап. 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Джереми Луис Лийч 

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 № 640/28.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Инфостар“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 040521*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 51 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Стоян Иванов 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 № 641/28.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Мартин Кингсли“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175281*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, общ. Столична, ул. „Васил Левски“ № 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Мартин Робърт Хауи 

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 № 643/28.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Фори –Плам“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120529*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Пламен Николов Гаджев 

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 № 646/30.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Музикално – импр. къща супер саунд – Христо Христев“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120045*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 58 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Христо Иванов Христов 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 647/30.05561б.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Перси Бг“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 203138*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изворна“ № 15  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Албена Емилова Горанова 

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 № 650/30.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Токико - М – Иван Бялков“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 830163**** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иван Тодоров Бялков 

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 № 651/30.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ВиК-Ел“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120611****  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Радка Данаилова Чолакова 

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 № 653/31.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Традишънъл Бългериън Пропъртис“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175093*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 25, ет. 2, оф. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Бенджамин Лемер 

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 № 654/31.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Сумела“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202492*** 

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Широка лъка 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Феридун Айдън 

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 № 657/31.05.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Крис-Северин Чолаков“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120070*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Мадан, ул. „Република“ № 10, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Северин Христов Чолаков 

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 № 660/03.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Таня Петрова Мичева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770216****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. „Борис Шивачев“ № 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 № 672/05.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Андреев Манолов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890613**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Явор“ № 5А, вх. Б, 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 № 677/21.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Матю Хамънд 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120611***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Средец, ул. „Позитано“ № 3, 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 № 678/21.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Евтим Светланов Кьойбашиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770315**** 

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 680/21.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стивън Ричардс Джаксън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175666*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: свети Влас, общ. Несебър, поч. компл. „Арена“, сграда 3, ет. 3, 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 № 682/26.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Христов Сариев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 661101****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 5, бл. 36, вх. Б, ет. 4, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящето 

съобщение в „Местни данъци и такси“ гр. Смолян, бул. „България“ № 12, ет. 3, стая 336 или 

стая № 332 от 9,00 до 17,00 часа за връчване на  

1. АУЗД № 684/26.06.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теменужка Минчева Кехайова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  650415**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 15, бл. 36, 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 № 690/01.07.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Николаевич Курделов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175498***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: м-ст Караманджа, к.я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 1, ет. 4, 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 № 692/01.07.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Шишманов Найденов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  620328**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 29, 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 № 697/02.07.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минка Емилова Вълчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641217****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 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 № 699/05.07.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Пепо Комерс-2-Йордан Лилков“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  120522*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 51 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Йордан Стойков Лилков 

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 № 342 изм. 09.09.2019 г./11.07.2016 г. 
2. АУЗД № 347/10.09.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „АШ – ГАБИ – Гълъб Шотаров“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120049*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 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 № 047/07.02.2019 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:08.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 25.11.2019 г. 


