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        До Николъс  Кристофър  Грейндър 

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

ЕИК по Булстат-120618674 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина  Палас , ап.1 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №628/29.12.2015г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 

: 

 

До Дейвид   Пол  Уиндъл 

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

ЕИК по Булстат-120618652 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.2 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 630/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 
Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 



2 

 

До Джеймс Ноел Хейс 

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

ЕИК по Булстат-120614996 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.4 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №712/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 
 
До Тереза  Джозефин  Хейс 

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

ЕИК по Булстат-120615009 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.4 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 713/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До  Баптист Жилбер  Робърт  Беър 

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

ЕИК по Булстат-120614170 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.5  

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №714/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите ; 

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 

 

До Лорна Лъвел Хигинс 

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

ЕИК по Булстат-120614188 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.5  

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 715/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите ; 

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До  Филип  Тарт 

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

ЕИК по Булстат-120615564 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.6 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №673/07.12.2016г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 

 

До Сюзън  Мари  Слейтър  

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

ЕИК по Булстат-120615571 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.6 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 674/07.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 
Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До  Кристофър Джеймс Джексън 

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

ЕИК по Булстат-120614494 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с ЕлинаПалас, ет.1 , ап.8 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №716/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 

 

До Нейджъл  Кевин Пикнел 

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

ЕИК по Булстат-120600391 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.9 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 717/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До  Дебра Анн Пикнел 

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

ЕИК по Булстат-120600384 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.1 , ап.9 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №718/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 
 
 
До Стивън Брайън Мълинс 

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

ЕИК по Булстат-120614163 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.3 , ап.20 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 604/03.11.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/  
Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До  Джеймс Хенки 

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

ЕИК по Булстат-175502313 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина  Палас, ет.3 , ап.22 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №719/27.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 
 

 

До Мари  Елизабет  Хенки 

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

ЕИК по Булстат-175502306 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.3 , ап.22 

Адрес по чл.8 от ДОПК :  същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №720/27.12.2016 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 
 Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До  Пол Джеймс Мърфи 

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

ЕИК по Булстат-120615920 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина  Палас, ет.2 , ап.14 и ап.15 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

 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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №635/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 
 

 

До Мичел Лийч 

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

ЕИК по Булстат-120615913  

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.2 , ап.14 и ап.15 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 636/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До Стивън Клифтън 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120612746 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.2 , ап.16 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №638/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 

 

До Гейл Клифтън 

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

ЕИК по Булстат-120612739 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ет.2 , ап.16 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 637/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До Робин Уллям Спенсър 

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

ЕИК по Булстат-175502620 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ап.21 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД №640/29.12.2015г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 
 

До Джанет Лин Симпсън 

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

ЕИК по Булстат-175502605 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас, ап.21 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 639/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До Андрю Плоуман 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120616755 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.4, ап.23 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД №721/29.12.2016 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 

 

До Ричард Франсиз 

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

ЕИК по Булстат-120613175 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.4, ап.24 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 642/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До Морг Кейтрин Макмърти 

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

ЕИК по Булстат-120613182 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.4, ап.24 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД №641/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
 
 
До Андрю Логан 

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

ЕИК по Булстат-120615183 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.4, ап.25 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 643/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017г. 
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До Моли Логан 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120615190 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.4, ап.25 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД №644/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/К.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло:01.02.2017 г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:16.02.2017 г. 

 

ДО Джули Анн Панкеман 

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

ЕИК по Булстат-176301199 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.8 

Адрес по чл.8 от ДОПК : : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД №634/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходите  

……………………………………… 

/к.Белицка/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: : 01.02.2017 г.                                                                                                          

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 г. 
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До Джон Панкетман 

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

ЕИК по Булстат-176301167 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.8 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 633/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходите:  

……………………………………… 

/К.Белицка/  
 Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017 г.                                                                                                          

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 г. 

 

До Хедър   Маргарет  Мълхъри 

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

ЕИК по Булстат-176210842 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.7 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333  при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00  до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД №632/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

Орган по приходите  

………………………………………                                                                                                                   
/К.Белицка/                                                                                                                                                                                       
Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017 г.                                                                                                          

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 г. 
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До Брендан Мълхъри 

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

ЕИК по Булстат-176210835 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.7 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 631/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходите:  

……………………………………… 

/К.Белицка/  
 Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017 г.                                                                                                          

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 г. 

 
 
До Пол Антъни Роджърс 

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

ЕИК по Булстат-120618667 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.2 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 629/29.12.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходите:  

……………………………………… 

/К.Белицка/  
 Дата на публикуване  и поставяне на табло:01.02.2017 г.                                                                                                          

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 г. 
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До Ричърд Майкъл Ингам 

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

ЕИК по Булстат-175509553 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.17 

Адрес по чл.8 от ДОПК : същия 

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, гр.Смолян, бул.България №12 , ет.3, стая 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1.АУЗД № 21/13.01.2015 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния 
документ /АУЗД ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен. 

 

Орган по приходите:  

……………………………………… 

/К.Белицка/  
 Дата на публикуване  и поставяне на табло: 01.02.2017 г.                                                                                                          

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 16.02.2017 г. 

 

 

 


