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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Александър Седефов Симитчиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890507****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: ул. „Зорница“ № 3, бл. 21, вх. Г, ет. 3, ап. 43, гр. 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 № 904/30.11.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сашо Миленов Ловчелиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  390413**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, вх. Б, ет. 5, ап. 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 № 905/30.11.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 



2 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ричард Дерек 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. Е8 

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 № 907/30.11.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ненчо Методиев Райчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560203**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 7, вх. В, 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 № 911/03.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Кузманов Горанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760215****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изворна“ № 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 912/03.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Кирил Николов Милкотев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  680907**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Стою Шишков“ № 33, вх. А, 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 № 913/03.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Симеонов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700820****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Сивино, обл. 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 № 919/05.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Грант Малкълм Мелбърн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175730***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Росица, ап. 35 

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 № 922/06.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валери Йосифов Гогушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 671104****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 48, 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 № 923/06.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Родел“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830152*** 

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Момчиловци 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Григор Николов Малецов 

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 № 925/06.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стивън Майкъл Тебернер 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175808*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, к-с „Перла“, 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 № 930/07.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росица Тодорова Четрокова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670321****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ № 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 № 933/10.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Радослав Боянов Орелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 781114****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 6, 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 № 934/10.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Робърт Антъни Едмун 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 8, 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 № 935/10.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Красимир Данчев Коруев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750708****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 7, вх. Б 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 937/11.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мудафер Сафар Зулфикар 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176467***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“  № 9, вх. В, 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 № 939/11.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Вилина Георгиева Терзиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 781222****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 3, вх. Б, ет. 1, 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 № 942/11.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Славка Димитрова Джулева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610719****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 1, вх. В, 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 № 943/12.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Здравка Златкова Овчарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780917****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 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 № 944/12.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Данка Данаилова Искилиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550902****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Булаир“ № 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 № 948/13.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Пелет Енерджи“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202942*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 951/13.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „БГ Мандра“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120507*** 

Адрес за кореспонденция: Общ. Смолян, село Широка лъка 

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 № 952/13.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Меле Йонгкинд – България“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 126726*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ж. к.  „Орфей“, вх. А, ет. 2, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 956/17.12.2018 г. 
2. АУЗД № 227/02.06.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Мишел-Валентин Каменов“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120505***  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Валентин Емилов Каменов 

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 № 957/17.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „БАН 2012“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 202009*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 1, вх. В, ет. 1, ап. 31 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Орхан Османов Шабанов 

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 № 958/17.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Тодоров Рабушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820702****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 10, вх. В, 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 № 959/17.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „СИ ЕС УАЙ Лимитед“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 147035*** 

Адрес за кореспонденция: Свети Влас, общ. Несебър, п. к. Воденицата, бл. 4, ет. 4, ап. 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Чавдар Стоев Янев 

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 № 961/19.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „БИ БИ АЙ Инженеринг“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 115938*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Ген. Д. Николаев“ № 60, вх. Г, ет. 5, 

ап. 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Румяна Атанасова Димитрова 

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 № 962/19.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Реал Строй 2010“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 201017*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ № 3, ет. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Михаил Серафимович Белевич 

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 № 963/20.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Билд Лизинг“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 131327*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 60 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ангел Николов 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 № 967/27.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Йоко – Георги Георгиев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 830102*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. А, 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 № 969/28.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Маринов Мароков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 581203****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. Б, ет. 3, ап. 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 № 970/13.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Ангелов Лалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790427****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 4, бл. 37, вх. А, 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 № 971/13.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Георгиева Марокова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610222****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. Б, ет. 3, ап. 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 № 975/14.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Захаровна Стукова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175816***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. А, ет. 0, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 976/14.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Атанасова Михайлова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750524****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Драган Цанков“ № 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 № 977/14.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Янислав Енчев Калев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 721022****  

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 979/14.12.2018 г. 
2. АУЗД № 883/13.09.2012 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 

документ/АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Тодорова Четрокова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641206***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Никола Петков“ № 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 № 980/17.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Владислав Димитров Пойдовски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 840802****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ № 3, вх. А, 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 № 983/18.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марк Джеймс Фенел 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, „Билд Инвест“, бл. С, ап. 40 

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 № 987/19.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Захариев Четинев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 900316***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, вх. А, ет. 3, 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 № 990/19.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кирил Ангелов Делев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  680120**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 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 № 992/20.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Харалампи Данаилов Данаилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 520306****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител“ № 149, 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 № 993/20.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниъл Джоузеф Уайт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175628*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 57, вх. 8, ет. 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 № 994/27.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роберта Уайт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175628***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 57, вх. 8, ет. 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 № 995/27.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Славов Налбантов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890827****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 69 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

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

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

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

1. АУЗД № 996/27.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Славеев Тинчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 871212****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 89 

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 № 997/27.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Олга Иванова Борисенко 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175688***   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. Б, сутерен, 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 № 999/28.12.2018 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: 07.03.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 22.03.2019 г. 

                  


