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        До Пасхалия Йоанис Чавдариду 

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

ЕИК по Булстат-5706200000 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Манастира, 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 №536/14.09.2016г. 

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:13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г. 

 

 

До Ан Луис Коунли 

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

ЕИК по Булстат-120618770 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, 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, 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 № 534/14.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие: 

До Питър Стюарт Коунли 

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

ЕИК по Булстат-120618788 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, 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, 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 №533/14.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 

 

До Никол Дивайн 

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

ЕИК по Булстат-120619865 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.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, 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 № 529/13.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г    
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До  Стивън Николъс Дивайн 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120619858 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.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, 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 №528/13.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
 

До Брида Лафнън 

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

ЕИК по Булстат-175494891 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, 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 № 527/13.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До  Ниъл Лафнън 

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

ЕИК по Булстат-175494877 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Гранд Манастира,бл.3, 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 №526/13.09.2016г. 

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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г: 
 

 

До Матю Стивън Кроул 

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

ЕИК по Булстат-120604334 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Манастира, 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 336 
или стая №333 при Добринка Йовкова гл.експерт, от 9,00 до 17,00часа за връчване на  

1. АУЗД № 518/09.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До  Брайън  Стивън  Джеймс 

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

ЕИК по Булстат-175509681 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира,бл.3, 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 №502/02.09.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
 
 

До  Лио Аугустин Донахи 

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

ЕИК по Булстат-0706195500 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.с Гранд Манастира,бл.3, 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 № 495/31.08.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До  Петер Халмо 

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

ЕИК по Булстат-147269624 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Манастира, 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 №352/18.07.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 

 

 

 

До Грета Йохан Те 

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

ЕИК по Булстат-175668776 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Манастира, 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 № 353/18.07.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До  Найал Джобн Фитцпатрик 

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

ЕИК по Булстат-120619057 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, , к.с Гранд Манастира,бл.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 №354/18.07.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
 

 

До Ашли Каролин Мери 

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

ЕИК по Булстат-175777455 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, , к.с Форест Нук,№.3, ап.Б3 

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 №355/18.07.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До  Нелсън Андрю Воудън 

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

ЕИК по Булстат-175580034 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.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 №356/18.07.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 

 
 

 

До Лиса Джаклин Воудън 

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

ЕИК по Булстат-175580073 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.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 № 357/18.07.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г  
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До Ралф Стенли Воулс 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-120618539 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.2,, ап.27 

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 №358/18.07.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
 

 

До Брендън  Дейвид  Пауър 

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

ЕИК по Булстат-175585519 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм  Резорт , 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 № 776/17.07.2014 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 

: 
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До Майкъл Робърт Уилис 

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

ЕИК по Булстат-0612194600 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Гранд Манастира, бл.3,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  

2. АУЗД №494/31.08.2016 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
 

 

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 Стийм  Резорт , 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  

2. АУЗД № 575/11.12.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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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 Стийм Резорт, 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 № 574/11.12.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 

 

 

До Шерил  Максин  Хуук 

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

ЕИК по Булстат-175600953 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм Резорт, ап.C12 

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 № 562/16.10.2015 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 табло13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До Тревор Хач 

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

ЕИК по Булстат-175600921 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм Резорт, ап.C2 

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 № 561/16.10.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г. 

 

 

До  Даниъл Джоузеф Уайт 

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

ЕИК по Булстат-175628881 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм Резорт, ап.В6 

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 № 560/15.10.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До  Роберта Уайт 

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

ЕИК по Булстат-175628988 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм Резорт, ап.В6 

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 № 642/16.02.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 

 

 

До Бимал Пател  

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

ЕИК по Булстат-175603629 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм Резорт, ап.F8 

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 № 558/14.10.2015 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:13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г. 
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До Калпна Пател 

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

ЕИК по Булстат-175603593 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово, к.с Стийм Резорт, ап.F8 

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 № 557/14.10.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г  
 
 
До Сузана Мария Барк 
 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен №  от регистъра на НАП ****************** 

ЕИК по Булстат-175595673 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Стийм Резорт, ап.D10 

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 № 556/14.10.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 
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До Дейвид Антъни Барк 

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

ЕИК по Булстат-175595666 

Адрес за Кореспонденция : гр.Смолян , к.к.Пампорово,  к.с Стийм Резорт, ап.D10 

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 № 555/14.10.2015 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: 13.03.2017г. 

Дата на  сваляне  от   табло и прилагане към досие:30.03.2017г 


