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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фидан Трифонов Павлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681213****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Червена скала“ № 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 № 892 изм. 01.07.2019 г./23.12.2011 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Младен Здравков Младенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720814**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 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 № 033, изм. 09.02.2019 г./29.01.2015 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лазарин Василев Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630223****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д. Благоев“ № 30 

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 № 397/02.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

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, изм. 27.08.2019 г./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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Джоузеф Шиън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175524***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената, вх. А, , ет. 4, 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 № 453/08.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Родопска рапсодия“ ООД  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120556***  

Адрес за кореспонденция: ОБЩ. Смолян, село Момчиловци, ул. „Иван Вазов“ № 1  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Виктор Сноудън и Фелисити Джейн Сноудън 

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 № 454/18.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мирослав Веселинов Кършелийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700307****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 455/09.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Спас Вълчев Момчилов 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 750528**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 28, бл. 4, вх. В, ет. 5, 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 № 456/09.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Найджъл Джон Уенрайт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120618****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 3, вх. Б, ет. 2, ап. 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 459/09.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Кейт Матюс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175524*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, база за отдих „Стената“, бл. Б, ап. Б5-5, ет. 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 № 462/18.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дамян Ясенов Боев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 680202***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 5, вх. А, ет. 2, 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 № 463/18.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Алдин Живодинов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 621004****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Пламък“ № 10, вх. Г, ет. 8, 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 № 464/19.04.2019 г. 
2. АУЗД № 178/29.01.2014 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сабин Живодинов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670714***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж.к. Тракия № 100, вх. Ж, ет. 8, ап. 37 

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 № 465/19.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Тодоров Емануилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670122**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Света троица“ № 376, вх. Б, ет. 5, ап. 38 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 466/19.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Тодоров Емануилов  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760506****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Света троица“ № 326, вх. А, 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 № 467/19.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Данка Тодорова Райдовска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580705****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 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 № 468/22.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Красимиров Райдовски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 840524****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 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 № 469/22.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимира Красимирова Райдовска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790420**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 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 № 470/22.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Татяна Степановна Андреева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730524**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, ул. „Перелик“ № 11, вх. Б, ет. 2, ап. 13  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 471/22.04.2019 г. 
2. АУЗД № 137/23.01.2014 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светлозар Димитров Терзиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770908**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ № 4, бл. Острица-2, вх. А, ет. 2, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 472/22.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Витка Христова Трендафилова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 631002**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 6, вх. Б, ет. 4, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 474/23.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Николаева Русинова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890923**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 479/24.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Вилиана Николаева Русинова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  841204**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 485/24.04.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Данчо Тодоров Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 931129***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 29, вх. А, ет. 1, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 488/30.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анна Валериевна Калиновская 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  175988*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, сграда „Манастира - 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 № 489/30.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Дрийм Билд“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120562*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Беклийца“ № 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 № 490/02.05.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Класик мод“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 120000*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Тотлебен“ № 29 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Цветослав Иванов Иванов 

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

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

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

1. АУЗД № 492/02.05.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йорданка Тодорова Кехайова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  801211**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 12 

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 № 493/03.05.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитрина Тодорова Корудова  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 820714****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 12 

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 № 494/03.05.2019 г. 
2. АУЗД № 406/04.03.2014 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бойко Федев Станев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710502***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, кв. „Възраждане“ № 7, вх. 2, ет. 4, 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 № 497/03.05.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елица Альошева Пандагузова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780721****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 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 № 499/07.05.2019 г. 

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

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

Орган по приходи 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Злата Лазарова Георгиу 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550829**** 

ЕИК по Булстат: Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Чокманово 

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 № 501/02.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Щонов Ахчийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601227****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бърдо“ № 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 № 506/03.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Златка Асенова Кондилова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640704**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 2, бл. 18, вх. А, ет. 8, ап. 27 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 507/03.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Михаилов Кисимов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 840609****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 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 № 514/04.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Ружков Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 850527**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 515/04.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Павел Филипов Луканов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890925**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 63, вх. А, 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 № 517/04.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Фачтна Даниел о Махони 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120603*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, х-л Лапландия, ап. 72 

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 № 518/04.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ноел Патриша Хенли о Махони 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120603***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, х-л Лапландия, ап. 72 

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 № 519/04.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джоан Клер Йеитс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175604*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 19, ет. 2, ап. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 520/08.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Едуард Питър Шиън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175527***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената,  ап. Б5-9 

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 № 521/08.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стюарт Пол Малкъм 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175522***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стената,  ап. А2-2 

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 № 522/08.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росица Тодорова Антонова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760519****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 93 

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 № 528/09.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дияна Петрова Хасъмова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 671203**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възраждане“ № , 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 № 529/09.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Тодоров Кумчев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701116****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Хайдушка поляна“ № 8, вх. А, ет. 3, ап. 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 № 537/15.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веска Методиева Белковска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720313**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Илия Белковски“ № 17 

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 № 538/15.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Панагиотис Григориус Скафидис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 6211101****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 9, 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 № 539/15.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сергей Руменов Бодуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640821**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 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 № 542/15.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 



25 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Арсения Миткова Буцова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 821228****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 26, вх. Б, ет. 4, 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 № 548/16.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Павлова Цветкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710930**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 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 № 549/16.04.2019 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:17.09.2019 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.10.2019 г. 

 

 


