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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Морийн Жаклин Уолкър  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 170519***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 55, ет. 4, 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 № 906/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йовко Олегов Самуилов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600313**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 1, вх. А, 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 № 904/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Филип Уолкър  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120619***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 55, ет. 4, 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 № 905/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Борислав Василев Перфанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 870726**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Двадесет и четвърти май“ № 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 № 910/22.07.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ема Луис Кол 

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 № 911/01.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Томас 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 № 912/01.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Питър Робърт Кол 

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 № 913/01.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариянна Георгиева Макариева 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 640614**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Димитър Манов“ № 23, 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 № 914/02.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Борисов Макариев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550728****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Димитър Манов“ № 23, 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 № 915/02.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Илия Атанасов Атанасов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 830922**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Проф. Д-р К. Чилов“ № 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 № 921/02.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Кирил Анастасов Сунков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 671127**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий“ № 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 № 924/03.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариос Никитас Саккиадис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176996****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к. к. Гранд Манастира № 4, вх. А, ап. 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 № 936/29.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стилианос Никитас Саккиадис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176996****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к. к. Гранд Манастира № 4, вх. А, ап. 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 № 937/29.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Никитас Стелиос Саккиадис 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176996**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к. к. Гранд Манастира № 4, вх. А, ап. 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 № 938/30.08.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мартин Стефанов Здравков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 920529****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж. к. Зорница № 28, ет. 11, 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 № 940/02.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Розина Зефирова Шахонова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640628****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, Хиподрума, бл. 139, вх. Б, ет. 4, 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 № 943/03.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Севдалин Зефиров Шахонов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700419****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, Драгалевци, ул. „Невена Коканова“ № 11, 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 № 944/03.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Петър Георгиев Бечев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640128**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 70 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 948/10.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Росен Сашов Дмитров  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650329**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: община Смолян, село Мугла 

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 № 949/13.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шарън Луис Къран 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 260419**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 9, 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 № 950/04.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Патрик Антони Кърън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 020119**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Горски кът № 3, ет. 9, 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 № 951/04.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Събин Ясенов Моллов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 631119**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: град Смолян, квартал Средок  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 952/04.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Еленка Асенова Райчева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 551025**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 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 № 960/13.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Емил Асенов Райчев  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580426****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Младост“ № 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 № 961/13.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Зорница Цветанова Янкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 660115****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 30, вх. В, ет. 1, 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 № 965/16.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марияна Ангелова Ангелова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650520****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 33 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 976/24.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Карол Елизабет Гууд 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175585****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Стрийм Резорт, ет. 6, ап. F6  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 979/25.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Асенова Калфова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790727**** 

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 № 981/25.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Константин Михайлович Ломакин 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120621****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, база Радианс № 1, ет. 3, 

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 № 983/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Катрин Анн Мърсър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120604****  

ЕИК по Булстат: 

Адрес за кореспонденция: село Стойките, к-с Панорама, вх. А, ет. 3, 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 № 984/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джон Антъни Мърсър 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120604**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира 3, бл. 3, 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 № 985/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джули Уилоон 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175584**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит строй, ет.4, ап. 609 

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 № 986/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Уилсън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175584**** 

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 № 987/26.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Елка Стоянова Желева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760108**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Ад. Антонов - Малчика“ № 43, вх. Б, ет. 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 № 990/30.09.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 



18 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дойчин Тодоров Метексинов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800824**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Света Тройца, бл. 302, вх. Б, ет. 7, ап. 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 № 992/01.10.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариана Тодорова Метексинова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 750508**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. Света Тройца, бл. 302, вх. Б, ет. 7, ап. 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 № 993/01.10.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Галя Величкова Семерджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 720526**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Дунево 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 994/01.10.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Найден Минчев Куцев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 560309**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Чавдар войвода“ № 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 № 997/02.10.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Цветанов Величков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620523**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 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 № 998/02.10.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мара Делкина Костадинова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740430**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 30, вх. Б, 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 № 999/03.10.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Балканстрой“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120611*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 6, вх. В, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Албен Асенов Хубенов 

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 № 167 изм. 26.03.2019/22.04.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райчо Михайлов Бодуров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 660730**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 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 № 719/21.05.2019 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:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Пайн-ски“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120611*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 7, ет. 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Франсис Елизабет Клеридж и Майкъл Дейвид Клеридж 

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 № 366/02.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Шам Рок Ентер Прайс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 200695*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 3, ап. 116 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Джулиан Джордж Николас Уаит Боумант 

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 № 374а/09.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Джи Енд Джей“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120560*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 62 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ангел Митков Ангелов 

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 № 378/09.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Калифорния Травъл груп“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 200105*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 7 вх. В, ап. 24 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Красимир Славчев Караджов 

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 № 385/11.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бългериън Премиум Пропъртис“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120608*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ № 6, вх. В, ап. 12 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Симеон Райков Кацаров 

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 № 388/12.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Аглея“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 202084*** 

Адрес за кореспонденция: к. к. Слънчев бряг, апартхотел „Сънгейт“ 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Анна Сергеевна Трифонова 

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 № 389/12.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Минчев Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 790406**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 6, 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 № 391а/10.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Р Инвест“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120553*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 57 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Димитър Василев Райчев 

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 № 392/12.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Вероно“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 200065*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 72, бл. 56, вх. В, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Валери Александров Крушовлиев 

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 № 393/12.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Вендинг Стар 1“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 201055*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Несебър, к-с Стария възел, бл. 5, ет. 1, ап. 11 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Петър Христов Ковачев 

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 № 398/13.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Георгиев Лалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 831120**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Малина“ № 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 № 691/24.10.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райко Райков Павлов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 681201**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 7, вх. А, 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 № 568 изм. 22.08.2018 г./13.07.2018 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:20.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 03.02.2020 г.  


