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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Ангелов Лазаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620517****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № А-7, вх. Б, ет. 3, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 353/21.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Алан Каръл Савидж 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  176210*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елина Палас, ет. 0, 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 № 354/22.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фрейзър Джеймс Морли Янг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120596***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, сг. 2, ет. 4, 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 № 355/22.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Никола Клеър Янг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120596*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира № 3, сг. 2, ет. 4, 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 № 356/22.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Константин Николаевич Пометун 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176568***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, к-с Форест глейд, ет. 4, ап. 

431 

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 № 358/22.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Филипс Стивън Колингс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175865***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, база за отдих „Инвестком-

ООД“, ап. 26-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 № 359/22.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 



4 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Младенов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 851204****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Спортна“ № 2, вх. Б, 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 № 365/25.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Боянов Лилчев 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 850211**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 54 

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 № 366/25.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дерек Джон Магуайър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175733***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София /Столична/, бул. „Патриарх Евтимий“ № 21А 

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 № 376/27.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Робърт Мервайн Макрейт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120616*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 377/27.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Самюел Норман Муур 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175868***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 7 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 379/27.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Римгаудас Гармус 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 070119****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 2, ет. 2, ап. 56 

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 № 380/28.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Неделчева Любенова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620123***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, жк. „Плиска“ № 1, 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 № 383/28.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Николов Цветков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 460625**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Хаджи Димитър“ № 26, вх. Д, ап. 81 

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 № 387/29.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До  Васил Атанасов Коджебашев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740911****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 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 № 390/14.02.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанаска Николова Тошева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 490307****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, село Стойките, м-ст Кайковска 

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 № 392/01.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Емилов Карамфилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770419****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 42, ет. 7, 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 № 399/02.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Данспет“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120611***  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Момчил юнак“ № 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Васил Петров Маджаров 

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 № 401/19.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Елица“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120019*** 

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, с. Момчиловци, ул. „Ал. Стамболийски“ № 5,  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Николов Вълканов 

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 № 403/19.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бети Феро Алзет“  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120600*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Средец, ул. „Позитано“ № 3, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 404/20.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Фуга Инвестмънт“ ЕАД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 115897***  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 90 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Цви Лауфер Лоар 

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 № 406/20.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Стерлинг пропъртис“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120604*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „България“ № 3, ет. 1, офис 116 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Марк Джоузеф Кенън  

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 № 407/20.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Робин Армстронг Хаймърс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  147031**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Несебер, обл. Бургас, к. к. Слънчев бряг, поч. к-с Сън Вилидж, вх. 

С, ет. 2, 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 № 412/27.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ирина Николаевна Гуренко 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175713***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, с. Стойките, м-ст Дуневски ливади, ап. В2 

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 № 413/27.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Игор Александров Смирнов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175713*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, с. Стойките, м-ст Дуневски ливади, ап. В2 

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 № 414/27.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Руслан Светланов Кьойбашиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740708****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“, вх. Б, ет. 2, 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 № 419/28.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлана Сердюк 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  177010*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, сграда Гранд Манастира, бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 22 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 420/28.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иванка Стефанова Хубчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  831015**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Училищна“ № 5, ет. 4, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 426/29.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 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 № 428/29.03.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джули Брейли 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120576***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Стойките 

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 № 430/03.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Роналд Джаксън Клери 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120577***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Стойките 

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 № 431/03.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Снежана Генчева Сапунджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 641225**** 

ЕИК по Булстат: Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кайнадина“ № 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 432 изм. 03.05.2019 г./03.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ана Георгиева Михайлова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 900228****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възраждане“ № 1,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 № 434/04.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Асенов Михайлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740102**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 26, бл. 26, вх. А, ет. 4, 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 № 436/04.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росица Михайлова Кулишева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710624****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 439/04.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виолета Георгиева Кечева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601030**** 

ЕИК по Булстат: Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 19, ет. 2, вх. 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 № 440./05.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маккарти пропъртиз ЛТД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175886*** 

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, сграда Гранд Манастира, бл. 2, вх. А, ет. 5, ап. 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 № 443/05.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Боряна Георгиева Рускова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600503**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възраждане“ № 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 № 444/05.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Владимир Милков Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 761031****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 82, вх. Б, ет. 2, ап. 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 445/05.04.2019 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:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Алън Клайн 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, база за отдих „Билд 

Инвест“ А-3, ет. 2, ап. 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 № 448/08.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Славчева Мъсарлиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800926****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Арх. Петър Петров“ № 1, вх. Б ,ет. 3, ап. 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 450/08.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:09.08.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 26.08.2019 г. 

 


