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    До  Ан Фин 

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

ЕИК по Булстат-175834333 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с  Гранд Манастира,бл.4,вх.А, 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 №960/01.09.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Кристофър Фенимор Франсис 

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

ЕИК по Булстат-175834397 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.4,вх.А, 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 № 961/01.09.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Шон Джоузеф  Макнамара 

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

ЕИК по Булстат-120620534 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, вх.А,ет.3,ап.18 

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 №963/01.09.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

До Джералдин  Ан  Макнамара 

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

ЕИК по Булстат-120620547 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, вх.А,ет.3,ап.18 

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 № 964/01.09.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Стенли  Кросби 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-147226217 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, вх.Б,ет.3,ап.20,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 №778/17.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

До Гайл  Камерън  Лийвър 

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

ЕИК по Булстат-175583824 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елит Строй,ет.4, ап.59,ап.80 

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 № 779/17.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Нитин  Амратлал  Пармар 

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

ЕИК по Булстат-120600157 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Малина Резиденс,ет.2, ап.10 

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 №781/18.07.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Рита  Нитин  Пармар 

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

ЕИК по Булстат-120600167 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, к.с Малина Резиденс,ет.2, ап.10 

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 № 782/18.07.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Бети  Феро  Алзет 

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

ЕИК по Булстат-120600142 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Малина Резиденс,,ет.1, 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 №785/21.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До  Бенджамин  Джон  Палас 

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

ЕИК по Булстат-175587783 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,к-с Стрийм  Резорт,ет.4, ап.D15 

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 № 788/21.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Саджит Махмуд Али 

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

ЕИК по Булстат-175587769 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к-с Стрийм  Резорт,ет.4, ап.D2 

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 №795/22.07.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Джеймс Андрю  Уайли 

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

ЕИК по Булстат-175592549 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к-с Стрийм  Резорт,ет.3, ап.Е4 

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 № 815/24.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Робин  Джак  Барасфорд 

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

ЕИК по Булстат-2704197000 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, , к.с  Манастира,бл.3,ет.5, ап.30 

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 №829/29.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 
 

До Марк Джейм Фенел 

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

ЕИК по Булстат-120620579 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, база за отдих на ф-ма  Билд Инвест ООД,бл.С,ап.40 

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 №831/19.07.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Симон Питър  Хъмфрис 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-175592595 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с  Стрийм Резорт,ет.5, ап.Е7 

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 №902/08.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

До  Нийл Гръм Скът 

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

ЕИК по Булстат-175585978 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стрийм  Резорт , ет.5,ап.Е2   

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 № 904/08.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Леа  Хигинс 

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

ЕИК по Булстат-175585374 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стрийм  Резорт , ет.5,ап.Е5 

 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  

2. АУЗД №905/08.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До  Дебора Ан Смит 

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

ЕИК по Булстат-175592638 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стрийм  Резорт ,ет.5, ап.Е3 

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  

2. АУЗД № 906/11.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Дейвид Смит 

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

ЕИК по Булстат-175592684 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стрийм Резорт,ет.5, ап.Е3 

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 № 907/11.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

 

До Кийт Хигинс 

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

ЕИК по Булстат-175585362 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стрийм Резорт,ет.5, ап.Е5 

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 № 908/11.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Едриън  Ройс  Уестбрук 

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

ЕИК по Булстат-175509578 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Елина Палас,ет.1, ап.12 

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 № 909/11.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

 

До  Артур  Владимирович   Морозов 

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

ЕИК по Булстат-175612368 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Лъки,бл.2,ет.1, ап.49 

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 № 918/12.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До  Скот Деивид Стендинг 

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

ЕИК по Булстат-2014903260 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян ,ул.Огюст Викенел №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 № 919/12.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

До Антони Томас Роситер 

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

ЕИК по Булстат-01091961000 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян  ,ул.Огюст Викенел №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 № 920/12.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Грант  Малкълм  Мелбърн 

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

ЕИК по Булстат-175730320 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с  Росица, ап.35 

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 № 924/12.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 
 
 
До Дейвид Мартин Денис Линтъл 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120622555 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Форест Нук, ап.4В6 

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 № 928/13.08.2014 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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 



14 

 

 

До Уйлям Алън Гиър 

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

ЕИК по Булстат-120622530 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Форест Нук, ап.4В6 

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 № 930/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

 До Найджъл Джон Паркс 

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

ЕИК по Булстат-120619000 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Манастира,бл.3,вх.А,ет.2, 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 № 934/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Донатас  Андрюлъонис 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120619242 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Радианс,ет.4, ап.28 

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 № 932/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 До Сали Джейн Тетфорд 

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

ЕИК по Булстат-120618998 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Манастира,бл.3,вх.А,ет.2, 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 № 935/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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 До Тадг Десмонд ОНийл 

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

ЕИК по Булстат-120615176 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Лъки,бл.3,ет.4, ап.102 

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 № 933/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 До Кристофър Уейн Снукс 

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

ЕИК по Булстат-120617800 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Манастира,бл.3,вх.Б,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 № 940/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Уакър Ануари Чорди 

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

ЕИК по Булстат-120617790 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Манастира,бл.3,вх.Б,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 № 941/13.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Хаурд Дейвид Търнър 

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

ЕИК по Булстат-175587673 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с  Гранд Манастира,бл.3,вх.Б,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 № 943/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Кристин Кард 

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

ЕИК по Булстат-175587712 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Гранд Манастира,бл.3,вх.Б,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 № 944/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Ерин Кортни 

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

ЕИК по Булстат-120604272 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Манастира,бл.2,вх.Б, 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 № 945/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Ема Джейн Рейнолдс 

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

ЕИК по Булстат-147116079 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Стрийм Резорт,ет.4, ап.D1 

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 № 947/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Дийн Джейн Рейнолдс 

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

ЕИК по Булстат-147116055 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Стрийм Резорт,ет.4, ап.D1 

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 № 946/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Римгаудас Гармус 

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

ЕИК по Булстат-0701198100 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Лъки,бл.2,,ет.2, ап.56 

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 № 948/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

До Стивън Майкъл Тебернер 

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

ЕИК по Булстат-175808694 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Перла,ет.3, 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 № 950/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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До Джефри Сирил Суитмор 

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

ЕИК по Булстат-120619299 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Манастира,бл.4,вх.Б,ет.4, ап.32 

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 № 953/15.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

 

   До Мери Джозефин Суитмор 

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

ЕИК по Булстат-120619300 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Манастира,бл.4,вх.Б,ет.4, ап.32 

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 № 954/15.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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   До Томас Гогос 

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

ЕИК по Булстат-АВ2327316 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Малина Резиденс,ет.3,ап.30 

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 № 955/15.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

 

        До Дейвид Томас Уйлиам Кели 

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

ЕИК по Булстат-120620401 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  база за отдих на ф-ма  Билд Инвест ООД,ап.А3-31 

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 № 942/14.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 
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    До Рейчъл Елизабет Скът 

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

ЕИК по Булстат-175585985 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к-с Стрийм Резорт,ет.5,ап.Е2 

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 № 903/08.08.2014г. 

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:02.05.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:22.05.2017г. 

                                                                                                                                                                                                                                                          


