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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Клайв Дерек Доуейн 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175807***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, местност Опаленика, ет.64, ап. 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 № 1002/20.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Олга Игоревна Куприяновская 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176974**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, к-с Лъки, бл. 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 № 1003/20.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Клеър Мария Джейн Лайъл 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176974***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, м-ст Караманджа, к-с Лъки, бл. 1, ет. 2, 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 № 1005/21.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Юлия Валериевна Фьодорова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175724**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, м-ст Караманджа, в. с. „Горски кът“ , етап 2, ет. 5, ап. 5С2 

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 № 1008/22.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Стефанов Кичуков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 701121****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 13, вх. В, ет. 2, 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 № 1009/22.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Йосиф Радев Романов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730319**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „К. Аврамиков“ № 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 № 1010/22.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Янг Олегович Антоневич 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176088***  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 28 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1013/26.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниела Захариева Парева 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 850104**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Кемера“ № 19, ет. 6, ап. 17Адрес 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 № 1015/26.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Нано –СС“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 200532****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: ОБЩ. Смолян, село Полковник Серафимово 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Пламен Латев Запрянов и Стефан Андонов Шукеров 

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 № 1018/26.08.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бисер Минчев Байрактаров 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Шипка“ № 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 № 1021/29.08.2019 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: 29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Таня Асенова Касабова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 590113**** 

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1029/20.09.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любомир Радоев Чолаков 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 860629****   

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Влахово, общ. Смолян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1031/18.09.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Магдалена Боянова Рашева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700929****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Драгота“ № 2, ет. 6, 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 № 1032/20.09.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ирина Владимировна Астаховна 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176294*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, м. Лагът, к–с Маунтин Лейк, бл. 3, 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 № 1035/25.10.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Евроинвест Ски“ ООД 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. Славееви гори № 24, ет. 2, ап. 4 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Хуан Майол Морей и Гонзало Санчес Морено 

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 №1038/12.11.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „ Медиас Агро – Атанас Атанасов – Тодорка Атанасова“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120553*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 28 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Тодорка Стойкова Атанасова 

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 № 1041/14.11.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ОПРЕТ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:    

ЕИК по Булстат: 202824*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ж. к. Невястата, ул. „Евридика“ № 20 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Антониос Владимирос Анастасиадис 

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 № 1044/14.11.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Невена Славчева Ковачева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 540620**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 4, бл. 19, вх. А, ет. 3, 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 № 1047/14.11.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хакан“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120543*** 

Адрес за кореспонденция: община Смолян, село Арда 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Салих Асан Шех 

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 № 1051/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Агресия –КК“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 131139*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Средец, ул. „Д-р Петър Берон“ № 3, ет. 4, ап. 16 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Аделина Йорданова Гюзелева и Красимир Йорданов Костов 

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 № 1052/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕЛМАС“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120605*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 28, вх. Г, ет. 4, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ася Карамфилова Соколова 

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 № 1053/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Джейелел Инвесмънтс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 148001*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Джон Робърт Грийн и Линда Грийн 

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 № 1056/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ДСК Лизинг АД – клон Смолян“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 131413*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 26А 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Борислав Веселинов Матакиев  и Михаил Руменов Комитски 

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 № 1058/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Антоанета Цанкова Мусинкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 870722*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 5, 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 № 1060/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Индустриал сървис“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:    

ЕИК по Булстат: 200615*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Изворна“ № 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Албена Емилова Горанова 

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 № 1062/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Монолит – МХ“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:    

ЕИК по Булстат: 120038*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 11, бл. 54, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Милко Тодоров Христов 

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 № 1063/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ино“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 030224*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Богатица“ № 26, ап. 7  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Василев Куртишев 

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 № 1064/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Хоспър Пропъртис“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 131399*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Красно село, ул. „20-ти април“ № 13 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Дейвид Джон Брайант 

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 № 1066/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тереза Ян Боуен Хамнет 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175662***    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: село Стойките, м-ст Дуневски ливади, к-с Стрийм Резорт № 7, ап. G6 

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 № 1067/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Саймън Р Истейт“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:   

ЕИК по Булстат: 200479*** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Средец, ул. „Васил Левски“ № 82, вх. В, ет. 3, ап. 5 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Панайот Александров Георгиев 

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

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

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

1. АУЗД № 1068/05.12.2019 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: 29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Даниел Едуард Джонсън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176420**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Форест Нук, ет. 6, ап. 668 

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 № 1070/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шери Литъл 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 270919*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 8, 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 № 1071/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марк Андрю Хендрикс 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 030219*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 8, 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 № 1072/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Джеф Донахю 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120615*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 6, 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 № 1073/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Бенджамин Алан Бърг  

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 120615*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 6, 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 № 1074/03.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Денис Джон Ле Прево 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175700*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 3, ап. 3В15 

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 № 1075/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Шийна Ан Ле Прево 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175700**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 3, ап. 3В15 

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 № 1076/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Софи Луис Ле Прево 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175700**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 3, ап. 3В15 

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 № 1077/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Норман Майкъл Греам 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 7, 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 № 1078/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Алисън Джун Геъм 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, ет. 7, 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 № 1079/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Олеся Сергеевна Фоминих 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175795*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, бл. Б, ет. 2, ап. А6 

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 № 1080/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Надежда Генадиевна Ковалева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175795*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горски кът № 3, бл. Б, ет. 2, ап. А6 

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 № 1081/04.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дебора Луис Пикет 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176275*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, почивна база „Перла“, 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 № 1082/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дейвид Джеймс Полтън 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176275*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Смолянски езера, почивна база „Перла“, 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 № 1083/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Константинос Теодосиос Сиакас 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175856 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади вак. селище „Векоестейт“ № 313 

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 № 1085/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Теодосиос Константинос Сиакас 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175856*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади вак. селище „Векоестейт“ № 313 

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 № 1086/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанасия Димитриос Макри 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175856*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади вак. селище „Векоестейт“ № 313 

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 № 1087/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитриос Константинос Сиакас 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175856*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади вак. селище „Векоестейт“ № 313 

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 № 1088/05.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стоян Димитров Ангелов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 811125**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 4, вх. А, ет. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 1090/09.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Георгиева Пилц 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800711**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 22, вх. Г, ап. 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 № 1091/09.12.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Самуил Владимиров Мастрафчиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800930**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 9, вх. А, 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 № 1095/11.12.2019 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: 29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Валентин Николаевич Шлякин 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176154*** 

ЕИК по Булстат: 201055*** 

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 1, 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 № 1097/17.10.2019 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: 29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Татяна Юревна Михайлова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176154*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 1, 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 № 1098/17.10.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ирина Михайловна Лукянова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 176154*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Лъки, бл. 1, 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 № 1099/17.10.2019 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Вастрейд“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120008*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Бузлуджа“ № 11, Бизнес център, офис 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 № 367/06.07.2018 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:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Иван Стефанов Лазаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 550624**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 20, вх. А, ет. 4, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 37/24.01.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 



29 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Соня Павлова Лазарова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 580730**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 20, вх. А, ет. 4, ап. 10 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 36/23.01.2019 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
Дата на публикуване и поставяне на табло:29.01.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 11.02.2020 г. 

 

 

 


