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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лили Томова Райчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630730****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: ул. „Първи май“ № 7, бл. 21, вх. В, ап. 6, 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 № 902/29.11.2018 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любомир Генов Генов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  740421**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Криволак“ № 17, ет. 1, 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 № 001/02.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Слави – Славомир Георгиев“ 

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

ЕИК по Булстат: 030075*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Стадионска“, бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Славомир Георгиев Георгиев 

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

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

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

1. АУЗД № 004/04.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Юнион Инвестмънт груп“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175093*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Брезовска“ № 30 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Наталия Лебедева 

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

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

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

1. АУЗД № 006/07.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Смиледа“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120054*** 

Адрес за кореспонденция: обл. Смолян, село Смилян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Тошко Цоков Райков 

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

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

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

1. АУЗД № 008/08.01.2019 г. 
2. АУЗД № 391/12.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

Дата на публикуване и поставяне на табло: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  „Нотуърти“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 103905*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Евлоги Георгиев“,бл. 24, ет. 6, ап. 86 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Денис Мехмет и Робин Андрю Търбфийлд 

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

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

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

1. АУЗД № 011/09.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милко Яворов Халваджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 821002****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 6, вх. А, ет. 5, 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 № 019/17.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Христив - 97“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 203242*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Люлин, бл. 815, ет. 7, ап. 66 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Цветан Андреев Димолянов 

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

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

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

1. АУЗД № 023/18.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Матрикс Интернешънъл“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 160066*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Стефка Манолова Стаменова 

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

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

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

1. АУЗД № 029/22.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Билд Инвест груп“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120560*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Бъндерица“ № 10, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Костадинка Симеонкина Георгиева 

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

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

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

1. АУЗД № 757 изм. 08.03.2019 г./10.03.2014 г. 
2. АУЗД № 034 изм. 08.03.2019 г./23.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Гранд хотел Смолян“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 203973*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Васил Левски“ № 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ирена Валентинова Благоева 

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

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

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

1. АУЗД № 048/07.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Датеко 1978“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 201321*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р- н Северен, ул. „Брезовска“ № 42, ет. 11, ап. 55 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Даниела Тенева Костова и Люба Цветанова Иванова 

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

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

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

1. АУЗД № 049/07.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лазар Григоров Тодев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610124****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. 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 № 57/18.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борислав Севдалинов Сариев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 791230*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 19 

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 № 62/31.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Силвана Адамова Чепишева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 631211****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 42 

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 № 68/05.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Пламен Андреев Карамитев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 660102****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий“  № 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 № 70/05.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Свилен Демиров Меров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 581104****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: област Смолян, село Речани 

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 № 72/05.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Франц Татяна 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 100297****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 9, вх. В, ет. 5, 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 № 74/06.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тереса Кънингъм 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 310319****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 7, ап. 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 76/06.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Тодорова Лалова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540106****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 4, бл. 37, 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 № 77/06.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Бойкова Белова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 870731**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 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 № 78/07.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Рамзи Исметев Шикиров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  811012**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Еленска 

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 № 81/07.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Минко Радуванов Кесендров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  471128**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул.  „Велико Търново“ № 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 № 82/07.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марийка Георгиева Беева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  330426**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 15, бл. 19, вх. А, ет. 5, ап. 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 № 91/11.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Вера Стефанова Димитрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  830206**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 9, вх. Б, ет. 1, 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 № 93/12.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Галин Георгиев Ценов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790712****  

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 № 94/12.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мая Карамфилова Калемджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 900201****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфееви Скали“ № 28 

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 № 95/12.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Карамфилов Чепишев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830522****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 42 

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 № 96/12.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сашо Асенов Гаджалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  670415**** 

ЕИК по Булстат: Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „К. Фичето“ № 9, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 98/13.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Николай Христев Чилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  530410**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 29 

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 № 104/01.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виктор Каменов Маслиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820827**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Девин, ул. „Освобождение“ № 1, ет.4, 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 № 020/17.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юджийн Кристофър Шийхън 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената, вх. А, ет. 4, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 107/05.02.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Христинка Бориславова Венкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640618**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Димитровград, ул. „Козлодуй“ № 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 № 51/11.01.2019 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: 24.04.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 08.05.2019 г. 

 


