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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лиляна Василева Карова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750503****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ № 45 

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 № 801/24.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/  

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодора Стефанова Петрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 691211**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 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 № 804/25.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Маргарита Тодорова Киранова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 430315****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 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 № 805/25.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ейлиин Мари Трейнър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17648**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 812/26.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Александрова Савченко 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 813/26.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борян Минчев Чилингиров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630505**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 29, вх. А, ап. 9  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 818/27.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антон Николаев Топалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 770929****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 821/27.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Людмил Любенов Бодуров 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 910912**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ № 4, вх. В, ет. 1, 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 № 823/28.06.2019 г. 
2. АУЗД № 1629/03.12.2013 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кунка Стоянова Маринова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830507****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5, вх. В, ет. 1, ап. 25 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 826/28.06.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ирина Христова Грозданова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 610730**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 4-11, вх. В, ет. 3, ап. 36 

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 № 828/01.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димчо Ганчев Сираков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 490426**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 19, 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 № 830/01.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Андреевич Грачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175909****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, база Пампорово Дивелпмънт, ет. 1, ап. 1Аб 

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 № 835/02.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Румен Желязков Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600601****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ № 40 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 836/02.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йоланта Александрова Смолянова - Иванова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740404**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ № 40 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 837/02.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалин Младенов Чавдаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700316****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Превала“ № 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 № 838/02.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Асен Асенов Кикьов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 541119****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Незабравка“ № 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 № 840/03.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Никола Савов Грудев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580405****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 14, вх. А, ет. 3, 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 № 845/04.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Кирилов Цветков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 6312111**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Маестро Георги Атанасов“ № 45 

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 № 846/04.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ася Събинова Узунова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620629**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция:  

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 № 848/04.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Олга Алексеевна Седелникова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 17591*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, база Пампорово Дивелпмънт, ет. 5, ап. 51/2 

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 № 849/05.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елена Иванова Келешева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600703**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 19,вх. А, 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 № 850/05.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анелия Анастасова Николова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 661129**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“  

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 № 852/05.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Ангелов Стефанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590813**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Елица“ № 16, 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 № 853/05.07.2019 г. 
2. АУЗД № 427/14.06.2012 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петко Стефанов Василев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 601206****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 8, вх. В, ет. 5, ап. 49 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 856/08.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сийка Асенова Ваосилева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620314****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 8, вх. В, ет. 5, ап. 49 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 857/08.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Славейко Ангелов Узунов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600828****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 8, вх. А, ет. 3, 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 № 862/08.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Захаринка Замфирова Косова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690327****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 59, вх. А, ет. 5, ап. 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 № 864/09.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Веселин Миленов Косов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640127**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 61, вх. А, ет. 5, ап. 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 № 865/09.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Миглена Альошева Станевска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 840831****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 50 

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 № 871/10.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йорданка Тодорова Овчарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 501219****  

ЕИК по Булстат: 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Орфееви скали“ № 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 № 877/11.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Красимир Славчев Хаджийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 880611**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 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 № 880/11.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джули Таг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 051019**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 5, ап. 39 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 882/12.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Уинстън Таг 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 281019**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 5, ап. 39 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 883/12.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Живко Минчев Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640822**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, 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 № 885/12.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Надка Асенова Бодурова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630831**** 

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 886/17.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Сава Василев Васев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 490331**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Сергей Румянцев“ № 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 № 887/17.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Стойнева Николчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600115**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 15, вх. А, ет. 9, ап. 50 

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 № 888/17.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Петков Милушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 671017**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 58 

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 № 890/18.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Стоев Георгиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650926**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 9, вх. В, 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 № 891/18.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Светла Димитрова Даскалова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600214**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“ № БНБ, 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 № 895/18.07.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севда Стоянова Марчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640209**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“ № 95, вх. В, ет. 6, ап. 48 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 896/01.08.2019 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:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Снежанка Шинева Златева  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 570809**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ № 20, вх. Б, ет. 4, 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 № 897/01.08.2019 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:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Александров Палагачев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630830**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Шишманов“ № 41 

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 № 898/01.08.2019 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:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Катрин Маргарет Мичъл 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175599**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 2, вх. Б, ет. 3, 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 № 899/01.08.2019 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:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 
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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 изм. 21.11.2019 г./16.04.2019 г. 
2. АУЗД № 1470 изм. 21.11.2019 г./06.11.2013 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:06.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 20.01.2020 г. 

 

 

 


