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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Виктор Чавдаров Чаушев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 800802****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Станевска“ № 52 

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 № 001/02.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Славов Тахчийски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 730401**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Буката 

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 № 003/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Райчо Димитров Даскалов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 710406****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“ № 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 № 004/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Банко Минчев Митевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600109**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Смилян, ул. „Девети септември“ № 69 

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 № 006/07.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Васил Иванов Перфанов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 620802****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Двадесети май 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 № 007/07.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Захаринка Миткова Митевска 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630330**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Смилян, ул. „Девети септември“ № 69 

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 № 008/08.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Стефан Емилов Димитров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 600110****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Арх. Петър Петров“ № 9, вх. Б, ет. 1, 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 № 009/08.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Милен Венелинов Ковачев 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  от регистъра на НАП: 741202**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 49, вх. Б, ет. 2, 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 № 012/08.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бългериан Холдингс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 102918*** 

Адрес за кореспонденция: село Загорци, общ. Средец, обл. Бургас 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Антъни Дейвид Филипсън и Кристофър Джеймс Стит 

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 № 016/10.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Ивалко“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 115090*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Братя Бакуриани“ № 2 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иван Неделчев Найденов 

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 № 018/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Бултранс“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120055*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 28, вх. А, ет. 5, ап. 9 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Захари Илиев Даракчиев 

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 № 020/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Булфорест-2006“ АД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120073***   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 24, корпус Б, офис 510-511 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Вълко Милков Милков 

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 № 021/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „ЕЙ Ем Джи“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 131343***  

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Витоша, ж. к. Бояна, ул. „Беловодски път“ № 15-17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Атанас Любомиров Манджуков 

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 № 022/14.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Слави – Славомир Георгиев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 030075*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Стадионска“, бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 21 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Славомир Георгиев 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 № 024/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Атанд Комерс“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 130806****  

ЕИК по Булстат: 130806**** 

Адрес за кореспонденция: гр. София, общ. Столична, р-н Триадица, ул. „Петко Каравелов“ № 

46, бл. 20, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Ревин Рамадан Аталай 

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 № 025/15.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Чопи М“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 200355*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Асен Минчев Василев  

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 № 026/15.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Диван тайгър“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 175103***    

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Оборище, ул. „Сан Стефано“ № 9, ет. 3 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Рафаел Вайехо Браун, Руп Камал Бага , Хесус Де ла Мата Рамирес 

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 № 030/22.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Любомир Асенов Младенов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 650306**** 

ЕИК по Булстат:   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, бл. 13, вх. В, ет. 4, ап. 32 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 034/22.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Биарне Йоргенсен Джул 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175591*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, м-ст Дунавски ливади, к-с Стрийм Пампорово, ет. 6, 

ап. F 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 № 37/23.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мариана Трайчева Петрова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740718**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Радецки“ № 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 № 039/23.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Хам 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175714*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, м-ст Дунавски ливади, к-с Стрийм Резорт, ет. 2, ап. 

В4 

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 № 40/23.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марияна Алексиева Ашикова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740505**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Влахово 

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 № 042/24.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Стерлинг Пропъртис“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120604*** 

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Марк Джоузеф Кенън 

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

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

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

1. АУЗД № 044/03.02.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Форест Нук Мениджмънт“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 201174***   

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 11, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Валери Александров Крушовлиев и Недялко Райко 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 № 045/03.02.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Партнерс 2009“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 200731***    

Адрес за кореспонденция: гр. София, общ. Столична, ж. к. Овча купел II, бл. 18, ап. 59 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Иван Цветанов Тодоров 

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 № 046/03.02.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Смиледа“ ООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120054***    

Адрес за кореспонденция: общ. Смолян, село Смилян 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Тошко Цоков Райков 

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 № 047/03.02.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До „Билдинг 5“ ЕООД 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120560***  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 22А, пешеходно стълбище 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Георги Ангелов Байчев 

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 № 048/04.02.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 
 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Тодор Петров Петканов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 700423**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Зорница“, бл. 17, вх. А, ет. 5, ап. 17 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 049/06.02.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Диана Василева Хаджиева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 891218****    

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Деспот Слав“ № 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 № 50/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Атанас Ангелов Хаджиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 760907****  

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Проф. Асен Василев“ № 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 № 51/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 



16 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Ангел Ангелов Камбарев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 870702**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 8, вх. Б, ет. 1, ап. 1 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 52/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Александър Славеев Димов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 941228**** 

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 54/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Костадин Асенов Балкански 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 890424**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий“ № 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 № 56/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Найден Даньов Севриев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 731004**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 27, вх. Б, ет. 3, 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 № 57/06.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Анастасов Кисов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 850107**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 15Б,ет. 4, ап. 15 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 71/08.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Димитър Атанасов Стояновски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 640102**** 

ЕИК по Булстат:  

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

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 73/09.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Славчо Антимов Хаджов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 670301 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов - Малчика“ № 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 № 74/09.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Щильон Иванов Мърхов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 630531**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, вх. Б, 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 № 75/09.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Гергана Нинова Кузманова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 711021**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 37, бл. 20, ет. 4, 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 № 82/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анелия Асенова Боева 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 740505**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Възход“ № 5, вх. А, ет. 2, ап. 6 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 83/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Едуин Кенеди Форсайт 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл.3, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 84/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Едуин Кенеди Форсайт 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл.3, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 84/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марион Тереска Сюзън Форсайт 

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

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Манастира, бл.3, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 85/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анелия Тодорова Петкова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 661103*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. 4Борисова“ № 94, вх. Г, ет. 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 № 86/13.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Георги Николов Милевски 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 660906**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 7, вх. В, ап. 26 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 88/14.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Михаил Викторович Терентиев 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175852*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит Строй, 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 № 89/14.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

 Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Марина Иванова Терентиевна 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 147242*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Елит Строй, 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 № 90/14.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Лий Дейвид Смелт 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175703*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. к. Пампорово, к-с Гранд Манастира, бл. 4, вх. Б, ап. 14 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 95/15.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

 Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Дженифър Ан Кенеди 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175777*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: к. я. Райковски ливади, к-с Горска поляна, ап. 426 

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 № 96/15.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Мария Атанасова Атанасова 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 780503**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 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 № 97/15.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

 Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Андрей Евгеньевич Иванов 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 175486*** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: общ. Варна, пл. „Лаврентий“, бл. 9, ет. 2, ап. 4  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 119/28.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 

 

 

Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До ЕТ „Музикално –импресарска къща Супер Саунд – Христо Христев“ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП:  

ЕИК по Булстат: 120045*** 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. „България“ № 58 

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от: Христо Иванов 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 № 79, изм. 11.03.2020 г./24.01.2013 г. 

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

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

Орган по приходи: 

/Анелия Точева - Даракчиева/ 

 
 Дата на публикуване и поставяне на табло: 18.05.2020 г. 

 Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 
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Съобщение по чл.32 ал.6 от ДОПК 

До Анастас Иванов Лазаров 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП: 690216**** 

ЕИК по Булстат:  

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 7, вх. В, ет. 5, ап. 14  

Адрес по чл.8 от ДОПК: 

Представлявано от:  

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

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

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

1. АУЗД № 33/22.01.2020 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: 18.05.2020 г. 

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 01.06.2020 г. 

 


