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        До Ребека Джейн Харис 

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

ЕИК по Булстат 175806597 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.3, вх.Б, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1. АУЗД №448/02.08.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Лий Ричард Харис 

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

ЕИК по Булстат-175806615 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, вх.Б, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

АУЗД №447/02.08.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Олга Иванова Борисенко 

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

ЕИК по Булстат 175688355 

Адрес за Кореспонденция : гр.Бяла, к-с „Лагерите“, корпус 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №443/02.08.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Джанет Елизабет Кларк 

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

ЕИК по Булстат- 2303196000 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.1, вх.А, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №433/29.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Морис Андрю Браун Маклийн 

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

ЕИК по Булстат 1808195600 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.1, вх.А, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №432/29.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Ирина Александрова Самуилова 

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

ЕИК по Булстат- 175767094 

Адрес за Кореспонденция : гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг, к-с „Елит“, ІV кор., 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №431/29.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Грегори Ким Хорсмен 

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

ЕИК по Булстат 120618471 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира-3“, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.А3 

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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №427/29.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

До Брайън Антъни Мълинс 

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

ЕИК по Булстат – 175522682 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Стената“,бл.А, вх.А, ет.2, ап.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, гр.Смолян, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №420/28.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Марк Винсент Нолън 

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

ЕИК по Булстат 175522604 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Стената“,бл.А, вх.А, ет.2, ап.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, гр.Смолян, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №419/28.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Питър Сийман  

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

ЕИК по Булстат-120617622 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.1,  ет.2, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №400/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г.  
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       До Греъм Джон Сийман 

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

ЕИК по Булстат 120617637 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.1,  ет.2, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №399/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

До Ричард Ван Ден Бос 

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

ЕИК по Булстат- 120618941 

Адрес за Кореспонденция : с.Стойките, к-с „Панорама“, ет.3, ап.29 

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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №398/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Джеймс Джон Дичфийлд 

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

ЕИК по Булстат 120618934 

Адрес за Кореспонденция : с.Стойките, к-с „Панорама“, ет.3, ап.29 

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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №397/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Карън Елизабет Стюард 

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

ЕИК по Булстат- 175806798 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.2, вх.Б,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

АУЗД №395/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 



8 
 

        До Браян Нокс Стюард 

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

ЕИК по Булстат 175806800 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.2, вх.Б,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

АУЗД №394/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Браян Лафри 

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

ЕИК по Булстат- 120603081 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, р-н „Витоша“, бул.“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, гр.Смолян, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №393/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Кенет Менли 

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

ЕИК по Булстат 120603074 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, р-н „Витоша“, бул.“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, гр.Смолян, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №392/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Мартин Робърт Хенли 

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

ЕИК по Булстат- 120603067 

Адрес за Кореспонденция : гр.София, р-н „Витоша“, бул.“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, гр.Смолян, бул.България №12, ет.3, стая 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №391/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Мери Патриша Пауъл 

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

ЕИК по Булстат 120618891 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.1, вх.А,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №390/25.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

До Уилям Джерард Мартин Дъфи 

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

ЕИК по Булстат- 120618884 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.1, вх.А,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №389/25.07.2016г. 

 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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Марион Тереска Сюзън Форсайт 

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

ЕИК по Булстат 120619267 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.3, вх.Б,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №386/22.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Едуин Кенеди Форсайт 

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

ЕИК по Булстат- 120619257 

Адрес за Кореспонденция: гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.3, вх.Б,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №385/22.07.2016г. 

 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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Моника Карбъри 

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

ЕИК по Булстат 175683858 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Елит Строй“, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №382/21.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Джоузеф Мартин Карбъри 

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

ЕИК по Булстат- 175683842 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Елит Строй“, 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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №381/21.07.2016г. 

 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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Кеннет Ян Кеилхолт 

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

ЕИК по Булстат 120619445 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.2, вх.Б,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД № №380/21.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

До Катрин Ан Мърсър 

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

ЕИК по Булстат- 4581966253 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.3, вх.А,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №377/21.07.2016г. 

 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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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        До Джон Антъни Мърсър 

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

ЕИК по Булстат  032103862 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.3, вх.А,  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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД № №376/21.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

До Лий Дейвид Смелт 

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

ЕИК по Булстат- 175703234 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.4, вх.Б,  ап.14 

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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №374/21.07.2016г. 

 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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 
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     До Ричард Андрю Шоу 

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

ЕИК по Булстат 175553286 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Форест Нук“, бл.С, ет.6,  ап.6Б2 

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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 
№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №371/20.07.2016г. 

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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 

 

До Александър Стийл Крауфорд 

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

ЕИК по Булстат- 175658860 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с „Гранд Манастира“, бл.4, вх.А,  ет.партер, ап.13 

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 331-  ст.експерт Сийка Ташева или стая 

№336- гл.експерт Добринка Йовкова, от 9,00  до 17,00ч. за връчване на  

1.АУЗД №370/20.07.2016г. 

 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: 01.11.2017г. 
Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 15.11.2017г. 

 


