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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Силвия Нагулова Младенова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681212****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, бр. 13, вх. В, ет. 4, ап. 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 256/10.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Асенов Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570926**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „П. Берон“ № 6, ет. 5, ап. 48 

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 № 258/10.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Иванов Царев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 531113****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 3, бл. 21, 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 № 261/11.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кинка Невенова Барбонелова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670803**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Христов“/Туристическа/ № 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 № 262/11.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 



3 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христо Стефанов Анчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 421230****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Момина скала“ № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 263/11.06.2019 г. 
2. АУЗД № 739 изм. 14.11.2019 г./25.10.2011 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джамшед Байг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120604**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к.я. Смолянски езера, м-ст Опаленика, к-с Перла, ет. 6, ап. 44  

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 № 265/11.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Аксела Фердова Семова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630525****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Круша планина“ № 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 № 269/12.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роза Миткова Хаджийска 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 47 

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 № 276/13.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Митко Димитров Хъхтев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670627****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Влахово 

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 № 278/17.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Карамфилов Трендафилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600830**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 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 № 279/17.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стивън Джон Мълинс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120599*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бъкстон“ № 40, ет. 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 № 282/17.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартина Мълинс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120599***   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бъкстон“ № 40, ет. 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 № 283/17.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Рашко Андреев Любомиров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520722****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кап. Петко войвода“ № 1, 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 № 286/18.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Петров Пашов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670412**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 26, вх. Г, 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 № 287/18.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 



8 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Христозов Попов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 861005****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 1, вх. В, ет. 5, ап. 39 

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 № 289/18.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Булфорест - 2006“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120073***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 24, ет. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Стилян Стефанов Стойчев 

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 № 290/18.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Екобулгарстрой“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120550***   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н Младост, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Илко Любомиров Налбантов 

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 № 292/19.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Дамянов Заимов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540720**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Катраница 

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 № 296/20.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Щильонова Милева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590814**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, вх. Б, ап. 61  

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 № 298/21.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Робърт Арнолд Бойс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176488*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 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 № 299/21.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Маринов Мароков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641006**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 26, вх. Г, ет. 2, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 364/25.03.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариана Василева Иванова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600702**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 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 № 396/01.04.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елза Асенова Петрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690813**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Туристическа“ № 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 № 477/24.04.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дикран Месроб Норшаян 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601126****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 16, 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 № 482/24.04.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Текин Лютви Индже 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620824****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Алеко Константинов“ № 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 № 484/25.04.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Тодоров Корудов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 851229****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Октомври“ № 86 

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 № 495/03.05.2019 г. 
2. АУЗД № 409/04.03.2014 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Атанасов Шишков 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 19, 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 № 498/07.05.2019 г. 
2. АУЗД № 886 изм. 15.11.2019 г./22.12.2011 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Йорданов Илиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700223**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пещера, бул. „Ал. Константинов“, бл. 14, вх. А 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 498/07.05.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Тама“ ЕООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:    

ЕИК по Булстат: 120555*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Сунгурларе, ул. „Изгрев“ № 51 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Али Юсеинов Дормушев 

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 № 644/29.05.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Евгени Драгомиров Женаваров  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 930106****  

ЕИК по Булстат: 

Адрес за кореспонденция: с. Смилян, ул. „Девети септември“ № 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 № 663/04.06.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елза Димитрова Солакова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640325**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 49 

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 № 694/02.07.2019 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Зарко Асенов Кутлев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630520**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 6, вх. А, ет. 6, ап. 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 № 1258/28.11.201 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Асенов Трампов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760325**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чавдар войвода“ № 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 № 720 изм. 24.04.2013 г. изм. 720 изм./27.03.2013 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:19.11.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.12.2019 г. 

 


