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        До Михаил Викторович Терентиев 

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

ЕИК по Булстат 175852317 

Адрес за Кореспонденция : гр.Несебър , к.к.Слънчев бряг, к.с „Елит ІV“, бл.2, вх.Ж, ет.2, 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, бул.България №12 , ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева -  от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1. АУЗД №365/19.07.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

 

До Джоан Уит 

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

ЕИК по Булстат-106795302 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11 

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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева  от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

АУЗД №361/18.07.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 
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        До Иън Уилям Уит 

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

ЕИК по Булстат 060295965 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11 

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,  бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №360/18.07.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

 

До Даниел Тревор Даунис 

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

ЕИК по Булстат- 120600199 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, район „Средец“, ул.“Позитано“№3, 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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №233/06.06.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 



3 

 

 

        До Роман Москович 

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

ЕИК по Булстат 176371906 

Адрес за Кореспонденция: гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к-с“Гранд Манастира3“ №3, бл.3, ап.А-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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева  от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №57/11.03.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

 

До Василий Владимирович Новохотский 

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

ЕИК по Булстат- 175918379 

Адрес за Кореспонденция: гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к-с“Гранд Манастира3“ №3, сгр.1Б, 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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №177/18.05.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 
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        До Кристофър Пол Скрейт 

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

ЕИК по Булстат 176196175 

Адрес за Кореспонденция : гр.Бургас, ул.“Хан Крум“№15, вх.Б, ет.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,  бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №171/16.05.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

До Джейн Елизабет Скрийт 

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

ЕИК по Булстат – 176196168 

Адрес за Кореспонденция : гр.Бургас, ул.“Хан Крум“№15, вх.Б, ет.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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №160/16.05.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 
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        Керълайн Мери Уолш 

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

ЕИК по Булстат 120602877 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, район Витоша,ул.„Братя Бъкстон“ №40, ет.3 

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,  бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №246/06.06.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

 

До Ричард Антъни Уолш 

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

ЕИК по Булстат – 120602862 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, район Витоша,ул.„Братя Бъкстон“ №40, ет.3 

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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №245/06.06.2016г.. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г.  
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       До Джаклин Ан Пейдж 

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

ЕИК по Булстат 120618877 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.1, вх.А,  ет.4, ап.19 

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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №284/21.06.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

До Нийл Джон Гардинър 

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

ЕИК по Булстат- 175587648 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.1, вх.Б, ап.26 

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,  бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №289/22.06.2015г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 
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        До Уилям Джон Филипс 

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

ЕИК по Булстат 175587573 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.1, вх.Б, ап.26 

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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

1.АУЗД №288/22.06.2015г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

 

До Марк Анкърс Колидж 

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

ЕИК по Булстат- 120617647 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.4, вх.Б, ет.5,  ап.33 

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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

АУЗД №290/22.06.2015г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 



8 

 

        До Томас Джеймс О'Райли 

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

ЕИК по Булстат 120600886 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян, к-с „ Малина Резиденс“, ет.3, 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, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева от 9,00  до 17,00ч. за 

връчване на  

АУЗД №314/30.06.2016г. 

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  

……………………………………… 

/С.Ташева/ 

Дата на публикуване  и поставяне на табло: 06.11.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 21.11.2017г. 

 

  


