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23.3.2022 г.

X ДА 

РУМЕН СПЕЦОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

Signed by: RUMEN PENKOV SPETSOV  
 

Отчет за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. по Антикорупционен план на НАП за 2021 г.  

Лиляна Гинчина – ръководител на Инспекторат на НАП, отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки  

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск  

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Риск от 

несвоевременно 

идентифициране 

на възможни 

корупционни 

практики, 

респективно 

несвоевременно 

предприети 

действия за 

превенция на 

корупционни 

прояви. 

1. Актуализиране 

и внедряване на 

анкета за 

проучване и 

получаване на 

активна обратна 

връзка за 

дейността по 

Закона за 

обществените 

поръчки (ЗОП), 

в системата на 

НАП. 

 

Усъвършенстване 

на процеса за 

превенция на 

корупцията и 

намаляване на 

корупционния 

риск, чрез 

своевременно 

идентифициране и 

елиминиране на 

причините за 

зараждане на 

корупционни 

31.12.2021 

г. 

Актуализирана 

и внедрена 

анкета за 

активна 

обратна връзка 

по ЗОП.  

Получаване на 

анкета за 

активна 

обратна връзка 

с индикация за 

съмнение за 

извършени 

нарушения. 

Директор на 

дирекция 

„Правна“, 

ръководител 

на 

Инспекторат; 

директор на 

дирекция 

„Комуника-

ции и 

протокол“ 

Мярката е изпълнена. 

Със Заповед №З-ЦУ – 

3554/17.12.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП са утвърдени: 

1. Правила за превенция на 

корупционни практики и 

нарушения при възлагането 

на обществени поръчки в 

системата на НАП - Версия 2, 

които са задължителни за 

прилагане от всички 

служители на НАП. 

2. Анкета за активна 
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(Нисък риск) 

 

практики и 

нарушения в 

процеса на 

възлагане и 

изпълнение на 

обществени 

поръчки. 

 обратна връзка с лицата, 

проявили интерес към 

организирани от НАП 

обществени поръчки, 

участници в процедури/ 

поръчки или изпълнители по 

договори за обществени 

поръчки. 

Документите са сведени до 

знанието на всички 

заинтересовани лица и са 

публикувани на външната 

интернет страница на НАП.  

Спазването на правилата 

гарантира укрепването на 

авторитета на НАП и 

нейните служители и 

подпомага приноса към 

реализиране на визията и 

мисията на Агенцията и 

утвърждаването ѝ като 

администрация с най-високо 

обществено доверие в 

държавата. 

Риск от 

настъпване на 

промяна във 

факторите, 

определящи 

нивото на риск 

за процеса по 

възлагане на 

обществени 

2. Ежегодно 

извършване на 

оценка на риска 

на системата за 

възлагане на 

обществени 

поръчки в НАП. 

 

Идентифициране 

на повишаване 

нивото на риск в 

системата и при 

необходимост 

извършване на 

одитен 

ангажимент за 

установяване на 

Ежегодно 

през 

периода 

декември-

януари 

Извършен 

анализ за 

оценка на 

риска. 

Извършване на 

одитен 

ангажимент 

при 

установяване 

Директор на 

дирекция 

„Вътрешен 

одит“ 

Мярката е изпълнена.   

1. При извършения, през м. 

12.2021 г., анализ за оценка 

на риска при изготвяне на 

Стратегическия план за 

дейността по вътрешен одит 

в НАП, за периода 2022 г. - 

2024 г., е установено, че няма 

промяна в нивото на риск на 
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поръчки. 

(Нисък риск) 

 

факторите, 

пораждащи висок 

риск. 

на фактори, 

пораждащи 

висок риск 

и/или появата 

на индикатор  

за измама в 

областта на 

обществените 

поръчки. 

Брой 

установени 

нарушения и 

брой 

установени 

индикатори за 

измама. 

процес „Организиране, 

провеждане и контрол на 

обществените поръчки в 

НАП“. Рискът е оценен като 

среден и съобразно 

стратегията за вътрешен одит 

в НАП, одитен ангажимент на 

процеса е заложен през 2024 

г. в Стратегическия план на 

дирекция „Вътрешен одит“.  

2. Извършен е планов 

одитен ангажимент за даване 

на увереност на процес 

„Организиране, провеждане 

и контрол на обществените 

поръчки в НАП“. Докладът 

от одитния ангажимент е 

връчен през 2021 г. на 

одитираните структури, в 

резултат, на което: 

 не са открити нарушения 

в областта на обществените 

поръчки; 

 не са установени 

индикатори за измама. 

Риск от 

разнородна 

практика, в т.ч. 

и 

несъответствие 

с нормативната 

база по ЗОП.  

(Нисък риск) 

3. Поддържане 

на подробни 

актуални 

вътрешни 

правила по ЗОП 

в структурата на 

НАП.  

 

Ограничаване на 

възможностите за 

влияние, 

злоупотреби и 

корупционни 

практики в 

процеса на 

възлагана на 

Постоя-

нен 

Промяна в 

нормативната 

уредба. 

Резултати от 

одитни 

доклади и от 

извършени 

проверки на 

Директор на 

дирекция 

„Правна“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Със Заповед №З-ЦУ-3196/ 

28.10.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП са изменени 

Вътрешните правила за 
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обществени 

поръчки. 

вътрешни и 

външни 

контролни 

органи и брой 

препоръки. 

Предприемане 

на действия 

при направени 

препоръки за 

установени 

пропуски, 

слабости и 

нарушения. 

управление на процеса по 

възлагане на обществени 

поръчки в системата на 

НАП, утвърдена е нова 

Версия 5. 

Поддържането на актуални 

вътрешни правила по ЗОП 

води до ограничаване 

възможностите на влияние, 

злоупотреби и корупционни 

практики в процеса на 

възлагане на обществени 

поръчки. 

Корупционен риск – извършване на контролни дейности 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск  

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Риск от 

корупционни 

действия при 

подбор и 

селекция на 

лица и 

търговски 

обекти за 

извършване на 

проверки. 

Риск от 

непредприемане 

на контролни 

действия спрямо 

4. Прилагане на 

принципа на 

ротация на 

служителите/ 

екипите, 

извършващи 

подбор и текуща 

селекция на 

търговски обекти 

за извършване на 

проверки. 

 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики, 

отстраняване/ 

минимизиране на 

субективния 

фактор и 

осъществяване на 

контрол за 

законосъобраз-

ност и 

целесъобразност. 

Постоя-

нен 

Брой 

търговски 

обекти и ЗЛ, 

определени за 

първи път за 

извършване на 

проверка в 

търговски 

обект, в т.ч. с 

наблюдение. 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

За отчетния период са 

изготвени общо 11 973 бр. 

работни карти, от които         

5 915 бр. (49,4%) за лица, 

които не са били обект на 

селекция от ГД „Фискален 

контрол“.  

Изпълнението на мярката 

минимизира риска от 

непредприемане на 

контролни действия спрямо 
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задължени лица 

(ЗЛ), за които са 

налице такива 

обстоятелства. 

(Среден риск) 

задължените лица.  

 

Риск от 

корупционни 

практики при 

извършване на 

проверки на 

стоки с висок 

фискален риск и 

проверки в 

търговски 

обекти. 

(Среден риск) 

5. Възлагане на 

проверки на 

случаен принцип 

и въвеждане на 

ротационен 

принцип на 

екипите, 

извършващи 

проверки на 

стоки с висок 

фискален риск и 

проверки в 

търговски 

обекти. 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики при 

извършване на 

проверките и 

повишаване 

ефективността от 

дейността на 

служителите при 

изпълнение на 

поставените 

задачи. 

Постоя-

нен 

Намаляване 

броя на 

извършените 

проверки, при 

които един и 

същ служител 

или екип 

осъществяват 

фискален 

контрол върху 

движение на 

стоки с висок 

фискален риск. 

Брой 

установени 

нарушения с 

АУАН при 

извършени 

проверки в 

търговски 

обекти. 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

За периода 01.01.2021 г. -

31.12.2021 г. са възложени 

на случаен принцип 41 410 

бр. проверки за контрол на 

движение на стоки с висок 

фискален риск и 33 483 бр. 

проверки в търговски 

обекти. В дирекция 

„Оперативни  

дейности“ към ГД 

„Фискален контрол“ се 

извършва ежемесечна/ 

ежеседмична/ежедневна 

ротация на служителите и 

екипите, осъществяващи 

контролни действия, както 

по отношение на 

ръководителите екипи, така 

и в състава на 

проверяващите екипи.  

В резултат на прилагане на 

мярката са ротирани малко 

над 60% от служителите в 

дирекция „Оперативни 

дейности“. Относителният 
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дял на броя, установени 

административни нарушения 

от общия брой извършени 

проверки в търговски обекти 

е приблизително 15%.  

Риск от 

корупционни 

практики при 

извършване на 

проверки на 

стоки с висок 

фискален риск и 

проверки в 

търговски 

обекти. 

(Среден риск) 

6. Извършване 

на проверки на 

стоки с висок 

фискален риск на 

територията на 

страната и 

проверки в 

търговски 

обекти, 

съвместно с 

други контролни 

органи. 

Ограничаване/ 

минимизиране 

възникването на 

случаи на 

корупция и 

корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Разширяване 

на 

взаимодейст-

вието с други 

контролни 

органи. 

Предприети 

действия и 

брой 

установени 

нарушения. 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

1. Осъществен е съвместен 

контрол от екипи на ГДФК, 

Агенция „Митници“, МВР, 

ИА „Автомобилна 

администрация“, Държавна  

комисия по стоковите борси 

и тържищата, РЗИ, 

Българска агенция по 

безопасност на храните, 

Български институт по 

метрология, Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция 

по труда“, Агенция „Пътна 

инфраструктура“, ГДБОП, 

ДАНС и други. Извършени 

са 4 413 бр. съвместни 

проверки на територията на 

борси, тържища, магазини, 

петролни бази, 

бензиностанции и много 

други видове търговски 

обекти. За установените 

нарушения на данъчно-

осигурителното 

законодателство са 
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съставени 469 бр. АУАН.     

2. Във връзка с планирани 

мерки за осигуряване на 

ефективен данъчен и 

осигурителен контрол по 

време на зимния 

туристически сезон е 

проведена „зимна кампания 

2021 г.“. През периода от 

03.01.2021 г. до 15.03.2021 г. 

на територията на ТД на 

НАП София и Пловдив са 

извършени проверки в 

търговски обекти, от които 5 

бр. са съвместни с МВР. 

Няма констатирани 

нарушения и съответно няма 

съставени АУАН. 

Риск от 

неотчитане на 

данни за 

установени 

нарушения.  

(Среден риск) 

 

7. Извършване 

на проверки от 

преките 

ръководители на 

органите по 

приходите на 

местата на 

разтоварване/ 

получаване на 

стоки с висок 

фискален риск и 

осъществяване 

на контрол в 

реално време на 

служителите от 

Осъществяване на 

контрол върху 

дейността на 

служителите с цел 

превенция и 

противодействие 

на корупцията и 

съблюдаване 

спазването на 

Етичния кодекс. 

Постоя-

нен 

Брой 

извършени 

проверки. Брой 

констатирани 

нарушения на 

органите по 

приходите. 

Предприети 

действия. 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

През отчетния период са 

извършени внезапни 

проверки от началниците на 

сектори „Мобилни групи” и 

ГКПП към отдел 

„Оперативни дейности“, 

дирекция ОД, както следва: 

на фискални контролни 

пунктове, позиционирани на 

ГКПП - 703 бр. и на място на 

получаване/разтоварване на 

стоки с висок фискален риск 
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ГД „Фискален 

контрол“ на 

ГКПП. 

- 266 бр. В хода на тези 

проверки не са установени 

нарушения на органите по 

приходите в изпълнение на 

служебните им задължения.  

Риск от участие 

в схеми на 

данъчни измами 

или отклонение 

от облагане. 

(Среден риск) 

8. Провеждане 

на активен 

диалог и 

сътрудничество с 

бизнеса чрез 

организиране на 

срещи между 

бизнеса и НАП и 

изпращане на 

уведомителни 

писма до 

задължени лица 

с оглед 

превенция на 

участието им в 

извършването на 

неправомерни 

действия, 

осигуряващи 

данъчни облаги 

или други 

икономически 

предимства за 

тях или други 

лица.  

Намаляване на 

корупционния 

риск чрез 

повишаване 

информираността 

на задължените 

лица за спазване 

на данъчното и 

осигурително 

законодателство и 

предоставяне на 

общи насоки за 

поведението на 

лицата, целящи 

предпазване от 

въвличане в схеми 

на данъчни 

измами или 

отклонение от 

облагане, както и 

какви биха могли 

да бъдат 

последиците от 

това. 

Постоя-

нен 

Брой 

изпратени 

уведомителни 

писма; брой 

проведени 

срещи с 

представители 

на бизнеса; 

размер на 

направените 

корекции и 

допълнително 

начислени 

данъци и 

осигуровки от 

задължените 

лица в резултат 

на изпратени 

писма и/или 

проведени 

срещи с тях. 

Директор на 

дирекция 

„Контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

- Изпратени уведомителни 

писма: общо 1 457 бр.;  

- Проведени срещи с 

представители на бизнеса: 

общо 20 бр. 

Информираността е 

допринесла за спазване на 

законодателството, в 

резултат на което:  

- размерът на доброволно 

коригиран от лицата данъчен 

кредит по Закона за данък 

върху добавената 

стойност (ЗДДС) за 

периода е: 11 850 496,40 лв.;  

- размерът на допълнително 

начислени данъци по Закона 

за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО) 

за периода е: 91 482,98 лв.  

- общо 1 052 лица 

доброволно са коригирали 

поведението си след 

изпращане на писма; 

- Относителният дял на 
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лицата, доброволно 

коригирали поведението си 

след изпращане на писма, за 

периода е 72,20%. 

Риск от 

необоснована 

промяна на 

автоматизирани

я подход за 

възлагане на 

ревизии или 

проверки.  

(Нисък риск) 

9. Извършване 

на мониторинг в 

териториалните 

дирекции 

относно 

автоматизирано-

то разпределение 

на ревизии или 

проверки. 

 

Свеждане до 

минимум на риска 

от неприлагане на 

автоматизирания 

принцип при 

възлагане на 

ревизии и 

намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Брой доклади 

от извършен 

мониторинг. 

Брой 

установени 

случаи на 

необосновани 

отклонения от 

принципа на 

автоматизи-

рано 

разпределение. 

Направени 

препоръки и 

предприети 

действия. 

Директор на 

дирекция 

„Контрол“, 

директор на 

ТД на НАП 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

През 2021 г. от всички 

териториални дирекции на 

НАП са изготвяни доклади 

за направени промени в 

автоматизираното 

разпределение на екипи за 

извършване на ревизии и на 

екипи за извършване на 

проверки. Мярката е 

допринесла за намаляване на 

риска от неприлагане на 

автоматизирания принцип 

при възлагане. 

В отчетния период 

01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

мярката е изпълнена, както 

следва:  

1. За периода 01.01.2021 г. - 

30.06.2021 г. 

ТД на НАП София - 2 

доклада - Ревизии и 

Проверки;  

ТД на НАП Велико 

Търново - 1 доклад, 

включващ Ревизии и 

Проверки;  
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ТД на НАП Варна - 1 

доклад - Ревизии;  

ТД на НАП Бургас - 2 

доклада - Ревизии и 

Проверки;  

ТД на НАП Пловдив - 1 

доклад, включващ Ревизии и 

Проверки. 

За периода 01.01.2021 г. -

30.06.2021 г. по отношение 

на екипите, извършващи 

проверки: общо извършени  

1 735 промени, в т.ч. 1 406 

промени в автоматизираното 

разпределение и 344 ръчно 

разпределение на случаите; 

- за ревизии – общо 

извършени 112 промени, в 

т.ч. 50 промени в 

автоматизираното 

разпределение и 62 ръчно 

разпределение на случаите.  

2. За периода 01.07.2021 г. - 

31.12.2021 г. 

ТД на НАП София - 2 

доклада за Ревизии и 

Проверки;  

ТД на НАП Велико 

Търново - 1 доклад за 

Ревизии;  

ТД на НАП Варна - 1 

доклад за Ревизии;  

ТД на НАП Бургас - 1 
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доклад за Ревизии;  

ТД на НАП Пловдив - 1 

доклад, включващ Ревизии и 

Проверки за съпоставка на 

имуществото и доходите на 

физическото лице 

(ПСИДФЛ). 

За периода 01.07.2021 г. -

31.12.2021 г. по отношение 

на екипи, извършващи 

проверки – общо 3 265 

извършени промени, в това 

число 1 537 промени в 

автоматизираното 

разпределение и 1 728 ръчно 

разпределение на случаите. 

Ревизии: общо извършени 

605 промени, в т.ч. 456 

промени в автоматизираното 

разпределение и 149 ръчно 

разпределение на случаите. 

Видно от изготвените 

доклади, мотивите наложили 

извършването на тези 

промени имат обективен 

характер (производства на 

свързани лица, дългосрочно 

отсъстващи служители, 

производства, възложени в 

резултат на доклади 

иницииращи селекция и др.). 

Риск от 

неотчитане на 

10. Периодични 

промени в 

Намаляване на 

риска от 

Постоя-

нен 

Брой 

направени 

Директор на 

ТД на НАП, 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 
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данъчно-

осигурителни 

нарушения, 

поради 

създаване на 

неформални 

взаимоотно-

шения между 

служители и 

клиенти.  

(Среден риск) 

обхвата на 

автоматизирано-

то разпределение 

на проверките в 

рамките на 

териториална 

дирекция (ТД) на 

НАП чрез 

обединяване на 

няколко офиса 

или на 

територията на 

цялата ТД, като 

се вземат 

предвид 

спецификите на 

ТД.  

корупционни 

практики. 

предложения и 

осъществени 

промени в 

автоматизи-

раното 

разпределение 

във всяка ТД.  

 

директор на 

дирекция 

„Контрол“, 

ЦУ на НАП 

следните действия: 

ТД на НАП София - В 

отдел „Проверки“, 

автоматизираното 

разпределение на  

проверките по прихващане и 

възстановяване (ППВ) и 

проверките за установяване 

на факти и обстоятелства 

(ПУФО) се извършва 

централизирано, в обхвата 

на цялата ТД, без оглед 

компетентния офис по 

регистрация на ЗЛ. Относно 

проверките в обекти - има 

два екипа, определени за 

извършване на този вид 

проверки, които се ротират 

по поредност на всеки два 

месеца. 

ТД на НАП Велико 
Търново - извършена е 

промяна в автоматизираното 

разпределение в отдел 

„Проверки“ по отношение на 

автоматизираното 

разпределение на ПУФО и 

ППВ, като считано от 

01.09.2021 г. са обединени 

офиси Враца и Монтана; от 

01.10.2021 г. са обединени 

офисите Плевен и Ловеч и  

от 01.11.2021 г. са обединени 
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офисите Габрово и Велико 

Търново. 

ТД на НАП Варна -  

извършено е обединяване на 

офиси Варна, Добрич, 

Силистра и Шумен и на 

офиси Русе, Разград и 

Търговище. 

Разпределянето на 

проверките между офисите е 

за всички видове проверки 

без насрещни проверки, 

проверки по делегация и 

ПУФО в обект. 

ТД на НАП Бургас - за 

периода не са извършени 

промени в обхвата на 

автоматизираното 

разпределение на проверките 

в рамките на териториалната 

дирекция чрез обединяване 

на няколко офиса. 

Неизпълнена с оглед 

спецификата на дирекцията 

(има само два офиса). 

ТД на НАП Пловдив - 

извършена е промяна в 

автоматизираното 

разпределение в отдел 

„Проверки“, като е 

извършено обединяване на 

всички офиси в обхвата на 

ТД, без ограничение по 
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изнесени работни места 

(ИРМ), по отношение на 

разпределението на ППВ. 

Въведените промени в 

автоматизираното 

разпределение на проверки, 

чрез разширяване на обхвата 

са въздействали за 

намаляване на риска от 

корупционни практики. 

Риск от 

корупционни 

практики при 

извършване на 

контролни 

действия. 

(Среден риск) 

11. Периодична 

ротация на 

органи по 

приходите във 

функция 

„Контрол“ в 

зависимост от 

спецификата в 

съответните 

офиси/ 

ТД на НАП. 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Брой ротирани 

служители.  

 

Директор на 

ТД на НАП, 

директор на 

дирекция 

„Контрол“, 

ЦУ на НАП  

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

ТД на НАП София - за 

отдел „Проверки“: 

Извършена е промяна в 

разпределението на двама от 

началниците на сектори 

Благоевград и Кюстендил. 

Издадена е заповед на и. д. 

директор на ТД на НАП 

София, с която е утвърден 

нов списък за разпределение 

на началник на сектор (НС) 

„Ревизии“, като промените 

са свързани с 

преназначаване на НС 

„Проверки“ на ръководна 

позиция. След проведен 

конкурентен подбор за 

служители, изпълняващи 

функциите на ръководители 

на екипи „Проверки“ е 
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издадена заповед на 

директора на ТД на НАП 

София, с която с цел 

повишаване ефективността 

от работата на сектори 

„Проверки“ е утвърден нов 

списък за разпределение на 

ръководители екипи и 

органи по приходи. С оглед 

минимизиране на риска от 

корупционни практики, са 

осъществени следните 

промени: преместване на 

ръководител екип 

„Проверки“ от един екип на 

друг екип. 

За отдел „Ревизии“:   

Издадена е Заповед №РД-01-

360/02.06.2021 г. на и. д. 

директора на ТД на НАП 

София, с която е утвърден 

нов списък за разпределение 

на органите по приходи, 

ръководители на екипи (РЕ) 

и НС „Ревизии“, като 

промените са свързани с 

преназначаване на 

служители, изпълняващи 

функциите на РЕ „Ревизии“ 

и на НС „Ревизии“ на 

ръководни позиции. След 

проведен конкурентен 

подбор за служители, 
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изпълняващи функциите на 

ръководители на екипи 

„Ревизии“ е издадена 

Заповед №РД-01-

845/30.11.2021 г. на 

директора на ТД на НАП 

София, с която с цел 

повишаване ефективността 

от работата на сектори 

„Ревизии“ е утвърден нов 

списък за разпределение на 

органи по приходите, РЕ и 

НС „Ревизии“. С оглед 

минимизиране на риска от 

корупционни практики, са 

осъществени следните 

промени: преместване на 

един екип „Ревизии“ от 

всеки началник на сектор 

„Ревизии“ в друг сектор; 

разпределение /преместване/ 

на 42 бр. органи по 

приходите в други екипи 

„Ревизии“, което означава, 

че 21% от органите по 

приходите от отдел 

„Ревизии“ са разпределени в 

екип, различен от 

действащия към 30.11.2021г. 

За отдел „Селекция“: 

Ежемесечно се сформират 

нови екипи, като се 

извършва ротацията на 20 
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бр. служители органи по 

селекция (ОС) и 13 бр. 

органи по селекция, вземащи 

решение (ОСВР), въз основа 

на заповед на директора на 

ТД на НАП София. 

ТД на НАП В. Търново - 

Извършена е промяна в 

разпределението на ОСВР 

спрямо служителите в отдел 

„Селекция“ – 16 бр.  

Извършена е ротация на 

органи по приходите от 

отдел „Ревизии“, както 

следва: два ревизиращи 

екипа, включващи в състава 

си по 5 ревизори са ротирани 

към нов началник 

сектор/орган, възлагащ 

ревизии. 

Извършена е смяна на 1 бр. 

РЕ в ИРМ Плевен – 

ротирани 4 служители. 

Ротирани през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. в 

отдел „Ревизии“ – 14 бр. 

служители. 

Считано от 01.12.2021 г. е 

извършена ротация на 

органи по приходите в 

сектори „Проверки“ при ТД 

на НАП В. Търново – общ 

брой ротирани служители от 
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1 началник сектор към друг -

28 служители. 

ТД на НАП Варна -  

Извършени ротации: в отдел 

„Селекция“ на 5 бр. ОСВР, в 

отдел „Ревизии“ на 35 бр. 

органи по приходите, в отдел 

„Проверки“ на 10 бр. органи 

по приходите.  

ТД на НАП Бургас - 

Извършена е ротация на 2 

ОСВР. Извършена ротация 

на 1 ОС и 3 ОС са 

пренасочени за извършване 

на проверки във връзка с 

отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по 

програма „Подкрепа чрез 

оборотен капитал за МСП, 

засегнати от временните 

противоепидемични мерки“. 

Извършена е една промяна 

на РЕ в отдел „Ревизии“ и 

ротация на 12 органи по 

приходите в отдел 

„Ревизии“. 

ТД на НАП Пловдив –  

1. В отдел „Селекция“ е 

извършена ротация на 6 

ОСВР по отношение на 

екипите ОС.  

2. В отдел „Ревизии“ на 

01.10.2021 г. е разформиран 
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1 сектор в гр. Пловдив и е 

извършена ротация на 17 

ОП. Сформиран е нов екип 

от ревизори и е извършена 

ротация на 6 ОП по 

отношение на екипите и 

ръководителите на екипи, в 

чиито екип работят. 

Последователно  

първоначално два, а след 

това от м. 12.2021 г. други 3 

сектора от отдел „Ревизии“ 

са определени и извършват 

ревизии на ЗЛ от обхвата на 

ТД на НАП София. 

3. В отдел „Проверки“ са 

назначени 2-ма началници 

на сектори след проведен 

подбор на свободни щатни 

бройки. Променени са 

секторите на 4-ма ОП.  

Риск от 

субективно 

определяне на 

отговорен 

публичен 

изпълнител с 

оглед 

предприемане 

или 

непредприемане 

на определени 

действия.  

12.Ограничаване 

на субективното 

определяне на 

отговорен 

публичен 

изпълнител за 

обезпечаване и 

събиране на 

публичните 

задължения на 

нови длъжници 

чрез 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики.  

Постоя-

нен 

За всички нови 

длъжници, 

отговорният 

публичен 

изпълнител е 

определен чрез 

функционал-

ността за 

автоматизи-

рано 

разпределение.  

Директор на 

дирекция 

„Събиране“ 

Продължава изпълнението 

на мярката от предходен 

период, като за всички нови 

длъжници, отговорният 

публичен изпълнител е 

определен чрез 

функционалността за 

автоматизирано 

разпределение. При 

последващо 

преразпределение на 

длъжниците също е 
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(Нисък риск) 

 

автоматизира-

ната 

функционалност, 

обезпечаваща 

процеса. 

осигурено автоматизирано 

разпределение, съобразно 

натовареността на 

публичните изпълнители. 

През април 2020 г. са 

внедрени промени в 

изчисляване на 

натовареността и същата се 

извършва, съобразно 

средната натовареност, 

изчислена, въз основа 

натовареността на всички 

публични изпълнители от 

обхвата на ТД на НАП. 

Изпълнението въздейства за 

ограничаване на 

субективния фактор при 

определяне на публичния 

изпълнител. 

Риск от 

издаване на 

незаконосъобраз

ни актове. 

(Среден риск) 

13. Разработване 

и внедряване на 

функционалност 

за задължително 

съгласуване от 

ръководител на 

актове на 

публични 

изпълнители, в 

случаите на 

налагане на 

предварителни 

обезпечителни 

мерки, при 

Превенция на 

корупцията и 

ограничаване на 

корупционния 

риск от издаване 

на 

незаконосъобраз-

ни актове. 

31.12.2021 

г. 

Внедрена 

функционал-

ност. 

Директор на 

дирекция 

„Събиране“ 

Мярката е изпълнена. 

Реализирани и внедрени в 

ИС „Събиране“ (на 

07.07.2021 г.) са нови 

функционалности за 

съгласуване на 

постановления за 

налагане/отмяна/замяна на 

обезпечителни мерки/ 

предварителни 

обезпечителни мерки. 

Продължава изпълнението 

по реализиране и тестване на 

промените във 
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отмяна и замяна 

на 

обезпечителни 

мерки, при 

прекратяване на 

изпълнително 

дело, поради 

изтекла давност 

или 

несъбираемост 

на публичните 

вземания. 

функционалностите за 

съгласувателен режим при 

издаване на разпореждания 

за прекратяване на 

производството по 

принудително изпълнение, 

поради изтекла давност или 

несъбираемост на 

публичните вземания. 

Риск от 

неоснователно 

издаване на 

лиценз или 

непредприемане 

на действия за 

прекратяване, 

отнемане на 

лиценз. 

(Среден риск) 

 

14. Ротация на 

органи по 

приходите при 

администриране 

на лицензионна 

дейност по реда 

на Закона за 

хазарта. 

 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Брой ротирани 

служители. 

Брой издадени/ 

прекратени/ 

отнети 

лицензи. Брой 

констатирани 

нарушения 

свързани с 

администри-

ране на 

лицензионната 

дейност. 

Предприети 

действия. 

Директор на 

дирекция 

„Надзор 

върху хазарта 

и хазартните 

дейности“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 
- Ротирани служители в 

състава на екипите, 

извършващи проверки - 11 

бр.;  

- Издадени решения – 1 519 

бр.;  

- Решения за прекратяване на 

лиценз - 35 бр.;  

- Издадени удостоверения за 

лиценз – 1 277 бр.;  

- Няма отнети лицензи през 

2021 г.;  

- Няма констатирани 

нарушения. 

 

Риск от 

субективно 

разпределяне на 

задачите.  

15. Разработване 

и въвеждане в 

експлоатация на 

автоматизирана 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики и 

31.12.2021 

г. за 

внедря-

ване на 

Внедрена 

функционал-

ност. 

Директор на 

дирекция 

„Надзор 

върху хазарта 

Мярката не е изпълнена. 
Предстои изготвяне на 

задание за разработка на 

програмен продукт (ПП). ПП 
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(Нисък риск) 

 

функционалност 

за случайно 

разпределение на 

задачите. 

осъществяване на 

надзор за 

законосъобраз-

ност. 

функцио-

налността. 

и хазартните 

дейности“ 

АИС – лицензи, 

функциониращ в момента не 

поддържа функционална 

възможност за случайно 

разпределение на 

преписките. 

Риск от 

възможни 

корупционни 

практики при 

извършване на 

контролни 

действия от 

страна на органи 

по приходите. 

(Нисък риск) 

16. Изготвяне и 

внедряване на 

анкета и 

провеждане на 

проучване за 

нагласите на 

бизнеса към 

контролните 

действия на 

НАП. 

 

Получаване на 

обратна връзка с 

цел превенция и 

ограничаване на 

възможни прояви 

на корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Изготвена и 

внедрена 

анкета. 

Брой 

попълнени 

анкети. 

Анализ на 

резултатите и 

предприети 

действия при 

наличие на 

предпоставки 

за прояви на 

корупционни 

практики. 

 

Ръководител 

на 

Инспекторат; 

директор на 

дирекция 

„Контрол“; 

директор на 

дирекция 

„Комуника-

ции и 

протокол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

От внедряването в края на м. 

май и анонсирането ѝ през м. 

септември, до 31.12.2021 г., 

анкетата е попълнена от 61 

респондента. Направен е 

анализ с цел изследване на 

тенденции и проследяване на 

идентифицирани проблемни 

области. Данните показват, 

че на значителна част от 

анкетираните лица не им е 

бил оказван корупционен 

натиск, както и не са налице 

опити за въвличане в 

корупционни действия при 

извършване на контролни 

производства, 

осъществявани от органите 

по приходите. Предприети 

са мерки по популяризиране 

на Анкетата, провеждана на 

интернет страницата на 

 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                    1 „Публична информация“ - TLP-WHITE                     Страница. 23 от 72  

 

 

Агенцията с оглед 

осигуряване на по-голяма 

представителност.  

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими  

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск 

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Риск от 

представяне на 

документи с 

невярно 

съдържание с 

цел облага, 

както и 

корупционен 

риск, свързан с 

издаване на 

документ в по-

кратък срок. 

(Нисък риск) 

17. Предоставяне 

на достъп до 

регистри и 

справки, 

поддържани от 

НАП в средата за 

междурегистров 

обмен – RegiX. 

  

 

Намаляване на 

корупционния 

риск и 

административ-

ната тежест. 

Улеснен и 

своевременен 

достъп до 

необходимата 

информация от 

съответната 

администрация. 

Постоя-

нен 

Брой 

предоставени 

съгласия. 

 

Директор на 

дирекция 

„Обслужване“ 

 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

За периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. и на база 

подадени заявления за 

включване до регистри, 

администрирани от НАП и 

след проверка за периода е 

предоставен достъп на 59 

институции, общини, 

съдилища, лица с публични 

функции, като: 

 на 49 от тях е предоставен 

достъп до Регистъра на 

задължените лица със 

„Справка за наличие или 

липса на задължения“; 

 на 25 от тях е предоставен 

достъп до Регистъра на 

уведомленията за 

сключване, изменение или 
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прекратяване на трудовите 

договори и уведомления за 

промяна на работодател със 

„Справка за сключване, 

изменение или прекратяване 

на трудовите договори и 

уведомления за промяна на 

работодател“; 

 на 15 от тях е предоставен 

достъп до Регистъра на 

задължените лица със 

„Справка с данни за 

осигурените лица от 

подадени декларации по 

Наредба Н-13 към Кодекса 

за социално осигуряване“. 

Изпълнението на мярката е 

допринесло за намаляване на 

административната тежест, 

чрез разширяване кръга на 

субектите до регистри и 

справки, както и намаляване 

на прекия контакт с 

администрацията. 

Риск от 

корупционни 

прояви при 

личен контакт 

между служител 

и клиент. 

(Нисък риск) 

18. Разширяване 

на обхвата на 

услугите, 

предоставяни по 

електронен път с 

КЕП и/или ПИК. 

 

Превенция на 

корупцията, 

улеснен достъп до 

административни

те услуги на НАП 

и намаляване на 

административ-

 Постоя-

нен 

Брой въведени 

електронни 

услуги. 

Директор на 

дирекция 

„Обслужване“ 

 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

В периода 01.01.2021 г. - 

31.12.2021 г. се внедри нов 

портал за електронни услуги 

на НАП. Достъпът на лицата 

до новия портал се 
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ната тежест. осъществява посредством 

квалифициран електронен 

подпис (КЕП), персонален 

идентификационен код, 

издаден от НАП, чрез Е-

Автентикация или свободен 

достъп.  

С внедряването на е-портал, 

при достъпване на 

електронните услуги на 

НАП с КЕП е възможно: 

- автоматично 

предоставяне на достъп до 

електронните 

административни услуги на 

НАП без подаване на 

заявление – за потребители, 

които са се идентифицирали 

с КЕП, като самите 

задължени лица (ФЛ) или 

като техни законни 

представители (при 

юридически ЗЛ) и вписани в 

тях идентификатори на 

автора на подписа; 

- предоставяне на пълен 

или частичен достъп, който 

впоследствие може да бъде, 

разширяван на други лица, 

притежаващи КЕП, до 

всички или ограничен брой 

електронни услуги от 

потребители, които са се 
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идентифицирали с КЕП, като 

самите задължени лица (при 

физически ЗЛ) или като 

техни законни 

представители (при 

юридически ЗЛ) могат, чрез 

упълномощаване. 

С така реализираните 

възможности за заявяване на 

е-услуги се намаляват 

посещенията на клиенти в 

офисите и се ограничават 

действия, зависещи от 

служители на НАП, с което 

се намалява рискът от 

корупционни прояви при 

личен контакт между 

служител и клиент. 

През 2021 г. е въведена в 

експлоатация изцяло нова 

функционалност за 

отразяване на процесите по 

специални схеми за ДДС – 

OSS/IOSS (Режим 

Обслужване на едно гише 

OSS/IOSS). Всички услуги 

във връзка със специалните 

схеми се предоставят по 

електронен път. 

За периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. са 

предоставени 21 нови 

електронни услуги, от които: 
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 с КЕП: 

1. Разкриване на 

трансгранични данъчни 

схеми; 

2. Разкриване съгласно чл. 

143я, ал. 13 от  

Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК) 

от консултант, който се 

позовава на професионална 

тайна; 

3. Подаване на данни за 

превоз на стоки с висок 

фискален риск; 

4. Подаване на данни за 

превоз на стоки с висок 

фискален риск, който 

започва от територията на 

друга държава - членка на 

Европейския съюз и 

завършва на територията на 

страната; 

5. Подаване на данни за 

превоз на стоки с висок 

фискален риск, който 

започва на територията на 

страната и завършва на 

територията на друга 

държава - членка на 

Европейския съюз; 

6. Уведомление по чл. 7д от 

Наредба №Н-2 от 

30.01.2014 г.; 
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7.  Уведомление по чл. 7а, 

ал. 3 и 4 от Наредба №Н-2 

от 30.01.2014 г.; 

8. Справка за осъществен 

контрол върху движението 

на стоки с висок фискален 

риск; 

9. Регистрация 

(актуализация) за прилагане 

на специален режим за 

дистанционни продажби на 

стоки, внасяни от трети 

страни или територии;  

10. Регистрация 

(актуализация) на данъчно 

задължено лице – 

представител за изпълнение 

на задълженията по 

специален режим за 

дистанционни продажби на 

стоки, внасяни от трети 

страни или територии; 

11. Регистрация 

(актуализация) за прилагане 

на специален режим в Съюза 

за облагане с данък върху 

добавената стойност на 

доставки на услуги с 

получатели данъчно 

незадължени лица, 

вътреобщностни 

дистанционни продажби на 

стоки и/или вътрешни 
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дистанционни продажби на 

стоки (специален режим в 

съюза); 

12. Регистрация 

(актуализация) за прилагане 

на специален режим извън 

съюза за облагане с данък 

върху добавената стойност 

на доставки на услуги с 

получатели данъчно 

незадължени лица, 

установени в Европейския 

съюз (специален режим 

извън Съюза); 

13. Регистрация на 

акредитиран представител за 

представителство на 

чуждестранни лица, 

неустановени в страната по 

всички техни данъчни 

правоотношения, 

възникнали на основание на 

ЗДДС; 

14. Приемане на справка-

декларация за прилагане на 

специален режим за 

дистанционни продажби на 

стоки, внасяни от трети 

страни или територии;  

15. Приемане на справка-

декларация за прилагане на 

специален режим извън 

Съюза; 
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16. Приемане на справка-

декларация за прилагане на 

специален режим в Съюза;  

17. Справка за плащания по 

данъчен период с пълен 

достъп; 

18. Справка за плащания по 

дата на плащането с пълен 

достъп; 

19. Справка за плащания по 

държава на потребление с 

пълен достъп; 

20. Управление на 

контактна информация; 

21. Подаване на декларация 

по чл. 30, ал. 8 от Закона за 

Хазарта. 

с ПИК: 

1. Разкриване на 

трансгранични данъчни 

схеми; 

2. Разкриване съгласно чл. 

143я, ал. 13 от ДОПК от 

консултант, който се 

позовава на професионална 

тайна; 

3. Справка за осъществен 

контрол върху движението 

на стоки с висок фискален 

риск. 

В периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г., следните 4 

услуги, които бяха въведени 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                    1 „Публична информация“ - TLP-WHITE                     Страница. 31 от 72  

 

 

в предходни години и се 

достъпваха само с КЕП, вече 

са достъпни и с ПИК, с което 

се разшири кръгът на лицата, 

които могат да се възползват 

от административните 

услуги, предлагани от НАП, 

без да посещават офисите за 

обслужване: 

1. Справка за 

връчени/получени и 

подадени документи при 

проверки и ревизии; 

2. Справка относно 

приключилите и текущи 

контролни производства 

спрямо задължените лица 

(ЗЛ); 

3. Връчване и предоставяне 

на документи на клиентите 

на НАП в рамките на 

контролни производства; 

4. Връчване на документи 

на трети лица в рамките на 

контролни производства. 

Риск от 

корупционни 

прояви в 

резултат на пряк 

контакт между 

служител и 

клиент. 

19. Действащи 

автоматизирани 

услуги и 

възможности за 

получаване на 

справки и 

автоматична 

информация при 

Намаляване на 

административ-

ната тежест и 

прекия контакт 

между служители 

и клиенти, респ. 

вероятността за 

възникване на 

Постоя-

нен 

Брой въведени 

и работещи 

автоматизи-

рани 

Услуги. Брой 

ползватели на 

услугите. 

Директор на 

дирекция 

„Информа- 

ционен 

център“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

В началото на отчетния 

период са актуализирани 

всички интерфейси и 

функционалности в 

автоматизираните услуги, 
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(Нисък риск) 

 

непрекъснат 

режим (24/7) на 

информационния 

телефон на НАП. 

корупционни 

прояви. 

предоставяни на 

информационния телефон на 

НАП 0700 18 700. Общо 

ползваните автоматизирани 

услуги, предлагани на 

информационния телефон на 

НАП, за периода 01.01.2021 

г. – 31.12.2021 г., са 691 748, 

в това число съобразно 

търсената информация, 

същите са, както следва: 

- Справка за ДДС по 

телефона – 4 656 клиенти;  

- информацията „Къде и как 

да платим данъци и 

осигурителни вноски“ е 

прослушана 8 163 пъти;  

- Справка за здравен статус 

по телефона са направили  

53 242 лица;  

- Справка за ДЗПО е 

използвана от клиентите   

625 687 пъти.  

При предоставяне на 

клиентите на НАП на 

телефонен номер  

0700 18 700 на актуална 

информация се използва 

услугата „текст в реч“.  

Изпълнението на мярката е 

довело до намаляване на 

административната тежест 
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по отношение на 

задължените лица и прекия 

контакт със служителите на 

НАП. 

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно  

регламентирани професии 

 
Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск  

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Не е приложим 

в НАП, поради 

липса на 

правомощия. 

       

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи противоречиво тълкуване и/или прилагане на 

нормативните актове 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск  

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Риск от 

противоречива 

практика на 

органите на 

НАП и празноти 

в 

законодателство

то, които не 

могат да се 

попълнят без 

законодателна 

промяна. 

20. Промяна на 

законодателст-

вото с цел 

избягване на 

противоречива 

практика и 

попълване на 

празноти в 

нормативната 

уредба. 

 

Своевременно 

иницииране на 

законодателни 

промени с оглед 

избягване на 

празноти в 

нормативната 

уредба. 

Постоя-

нен 

Брой 

предложения 

за промяна на 

нормативен 

акт. 

Директор на 

дирекция 

ДОМ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

С цел избягване на 

противоречива практика и 

попълване на празноти в 

нормативната уредба са 

инициирани законодателни 

промени, както следва:  

- Изготвени проекти на ЗИД 

на Закона за хазарта (ЗХ) 

(Обн. ДВ. бр. 11 от 
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(Среден риск) 09.02.2021 г., Обн. ДВ. бр. 14 

от 17.02.2021 г.).  

- Изготвени проекти 

съвместно с Министерство 

на финансите (МФ) и 

Български институт по 

метрология за изменение и 

допълнение на:  

- Наредбата за условията и 

реда за вписване на 

лабораториите по чл. 20, ал. 

1, т. 4 от ЗХ за изискванията 

за изпитване и реда за 

извършване на проверки на 

игралното оборудване, 

джакпот системите, 

игралния софтуер и 

комуникационното 

оборудване и устройства на 

самообслужване за 

организиране на лотарийни 

игри (обн. ДВ. бр. 31 от 14 

Април 2021 г.);  

- Наредбата за 

документите, необходими за 

издаване на лицензи по ЗХ 

(изм. и доп. ДВ. бр. 7 от 26 

Януари 2021 г.);  

- Наредбата за правилата, 

начините, техническите 

способи и изискванията за 

измерване на отстояние по 

чл. 44 от ЗХ (изм. и доп. ДВ. 
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бр.24 от 23 Март 2021 г.);  

- Наредбата за условията и 

реда за регистрация и 

идентификация на 

участниците, съхраняването 

на данни за организираните 

онлайн залагания на 

територията на Република 

България и за подаване на 

информация за хазартните 

игри към сървър на НАП 

(Обн. ДВ. бр. 14 от 17 

Февруари 2021 г.);  

- Наредба №Н-4 от 11 

Февруари 2021 г. за 

подлежащите на вписване 

обстоятелства, условията и 

реда за водене и поддържане 

на регистрите по ЗХ, както и 

предоставяните електронни 

услуги (Обн. ДВ, бр.13 от 16 

Февруари 2021 г.);  

- Наредбата за общите 

задължителни правила за 

организацията на работата и 

финансовия контрол при 

организиране на хазартни 

игри и задължителни 

образци за счетоводна 

отчетност за видовете 

хазартни игри (Обн. ДВ. 

бр.11 от 9 Февруари 2021 г.); 

- Наредбата за общите 
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задължителни игрални 

условия и правила за 

видовете хазартни игри, за 

които се издават лицензи 

(Обн. ДВ. бр.11 от 9 

Февруари 2021 г.);  

- Наредбата за общите 

изисквания към игралните 

зали, казината, централния 

пункт и пунктовете за 

приемане на залози по 

отношение на вида на 

помещенията или сградата, 

минималната изискуема 

площ, разпределението на 

помещенията и 

необходимото техническо 

оборудване за контрол (Обн. 

ДВ. бр.11 от 9 Февруари 

2021 г.);  

- Наредбата за общите 

технически и функционални 

изисквания към игралния 

софтуер и 

комуникационното 

оборудване за онлайн 

залаганията и игрите чрез 

други електронни 

съобщителни средства (Обн. 

ДВ. бр.10 от 5 Февруари 

2021 г., попр. ДВ. бр.12 от 12 

Февруари 2021 г.);  

- Наредбата за общите 
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задължителни технически 

изисквания за системите за 

контрол върху хазартните 

игри и игралното оборудване 

(Обн. ДВ. бр.11 от 9 

Февруари 2021 г.).  

- Съвместно с МФ е изготвен 

проект на Наредба за 

изменение и допълнение на 

Наредба №Н-13 от 17 

декември 2019 г. за 

съдържанието, сроковете, 

начина и реда за подаване и 

съхранение на данни от 

работодателите, 

осигурителите за 

осигурените при тях лица, 

както и от 

самоосигуряващите се лица 

(Обн. ДВ. бр.10 от 5 

февруари 2021 г.).  

Направени са предложения 

за промени в Закон за 

данъците върху доходите 

на физическите лица 
(ЗДДФЛ), както следва: 

- Справките по чл. 73 от 

ЗДДФЛ за изплатени доходи 

от еднолични търговци и 

самоосигуряващи се лица, 

които са починали през 

данъчната година, да могат 

да се подават от техните 
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наследници. Предложението 

е включено от МФ в проект 

на ЗИД ЗКПО (прието на 

първо четене от Народното 

събрание). 

- Срокът за подаване на 

годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от 

ЗДДФЛ за всички физически 

лица да бъде от 01 март до 

30 юни на годината, 

следваща годината на 

придобиването на доходите. 

Предложението не е 

включено от МФ в проекта 

на ЗИД ЗКПО. 

 Направени са предложения 

за промени в ЗКПО, както 

следва: 

- С оглед събиране на 

информация за целите на 

анализа на риска при 

сделките между свързани 

лица в чл. 92 от ЗКПО е 

предложено да се създаде 

нова ал. 8: В декларацията 

по ал. 1 от чл. 92 от ЗКПО 

данъчно задължените лица 

посочват данни за 

взаимоотношенията си със 

свързани лица; 

- Прецизиране на 

съществуващата дефиниция 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                    1 „Публична информация“ - TLP-WHITE                     Страница. 39 от 72  

 

 

на понятието „Юрисдикции 

с преференциален данъчен 

режим“. Целта е избягване 

на противоречиво тълкуване 

или пропускане на 

определени юрисдикции, 

както и икономия на 

административен ресурс за 

изследване на тяхното 

наличие. 

Предложенията не са 

включени от МФ в проекта 

на ЗИД ЗКПО. 

Изготвен е проект на 

Наредба за изменение и 

допълнение (НИД) на 

Наредба №Н-18/2006 г. за 

регистриране и отчитане на 

продажбите в търговски 

обекти чрез фискални 

устройства, изискванията 

към софтуерите за 

управлението им и 

изисквания към лицата, 

които извършват продажби 

чрез електронен магазин 

(Обн. ДВ, бр. 17/2021 г.). 

Съвместно с Министерство 

на труда и социалната 

политика е изготвен проект 

на НИД на Наредба №5 от 

2002 г. за съдържанието и 

реда за изпращане на 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                    1 „Публична информация“ - TLP-WHITE                     Страница. 40 от 72  

 

 

уведомлението по чл. 62, ал. 

5 от Кодекса на труда. 

Наредбата е съгласувана от 

изпълнителния директор на 

НАП и обн. ДВ. бр. 17 от 

26.02.2021 г. 

- Отговор до министъра на 

финансите вх. №М-04-19-

1174/26.10.2021 г. 

за изразяване на становище 

относно предложение от 

„Сдружение на 

организаторите на хазартни 

игри и дейности в България“ 

за нормативна промяна в чл. 

245, ал. 5 от ЗКПО; 

- Съгласуване на проект на 

Наредба с вх. №ЕП-04-19-

1284/26.11.2021 г. 

за изменение и допълнение 

на Наредба №Н-4 от 11 

февруари 2021 г. за 

подлежащите на вписване 

обстоятелства, условията и 

реда за водене и поддържане 

на регистрите по Закона за 

хазарта, както и 

предоставяните електронни 

услуги. 

Липсата на 

разясняване на 

разпоредбите и 

на унифициране 

21. Изготвени 

общи становища 

за унифициране 

на практиката на 

Разясняване на 

разпоредбите с 

цел правилното 

им прилагане. 

Постоя-

нен 

Брой общи 

становища. 

Директор на 

дирекция 

ДОМ и 

директори на 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Актуализирани и утвърдени 
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на практиката на 

органите по 

приходите и 

публичните 

изпълнители 

може да доведе 

до разнородна 

практика на 

органите на 

НАП. 

(Нисък риск) 

органите по 

приходите и 

публичните 

изпълнители. 

 

всички 

функционалн

и дирекции 

са Наръчници за 2021 г. по 

ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, 

ДОПК, Наръчник по 

задължително социално и 

здравно осигуряване и 

гарантирани вземания на 

работниците и служителите 

при несъстоятелност на 

работодателя и Наръчник по 

определяне на приложимото 

законодателство според Дял 

II от Регламент (ЕО) 

№883/2004 на Европейския 

парламент и на съвета от 29 

април 2004 г. за координация 

на системите за социална 

сигурност.  

- Становище №24-39- 

57#2/18.01.2021 г. относно 

начисляването на ДДС в 

случаите на чл. 102, ал. 4 от 

ЗДДС и изготвена служебна 

бележка до дирекция 

„Контрол“ за предприемане 

на действия по 

компетентност за целите на 

правилното прилагане на чл. 

102, ал. 5 във връзка с ал. 3 и 

4 на ЗДДС. 

- Становище №М-24-02- 

39/09.03.2021 г. относно 

начисляване на ДДС в 

случаите на чл. 102, ал. 3 и 4 
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от ЗДДС при констатиране 

на данъчна злоупотреба във 

връзка с подаване на 

симулативни заявления за 

регистрация по ЗДДС и 

изготвена служебна бележка 

до дирекция „Контрол“ за 

предприемане на действия 

по компетентност. 

 - Становище изх. №20-00- 

26/12.02.2021 г. относно 

приложение на нулева 

ставка на ДДС за доставка на 

ин витро диагностични 

медицински изделия, 

предназначени за 

диагностика на COVID-19, 

както и за доставката на 

услуги, пряко свързани с 

тези изделия, съгласно 

разпоредбата на чл. 36б и за 

вътрeобщностно 

придобиване на основание 

чл. 64а от ЗДДС в сила от 

01.01.2021 г. до 31.12.2022г., 

включително. 

- Становище до Главна 

дирекция ФК и Инспекторат 

относно прилагане на чл. 

187, ал. 4 от ЗДДС при 

условията на чл. 169 от 

ДОПК. 

- Принципно становище 
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изх. №ЕП-04-19-341#1 от 

09.06.2021 г. по въпроси за 

единното прилагане на ЗХ и 

подзаконовите нормативни 

актове по неговото 

прилагане.  

- Становище изх. №24-39-

53/22.07.2021 г. относно 

прилагане начисляване на 

лихви по чл. 175, ал. 2, т. 3 

от ДОПК за периоди до 

31.12.2020 г.  

- Писмо с изх. №93-00-

4040/26.08.2021 г. до 

дирекциите ОДОП при ЦУ 

на НАП относно 

предприемане на действия за 

своевременно предоставяне 

на решения на директора на 

Д ОДОП/началника на отдел 

„Обжалване”, решение на 

административен съд и 

решение на ВАС/от 

юрисконсултите, 

осъществили процесуалното 

представителство, във 

функция ОПЗ за 

отразяването им в ПП СУП. 

- Служебна бележка ЕП-03-

00-49#9/03.08.2021 г. до 

Инспектората на НАП 

относно прилагане на чл. 40 

от ДОПК във връзка с 
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действия на органи по 

приходите по обезпечаване 

на доказателства в обекти на 

задължено лице.  

- Писмо-отговор с изх. 

№24-39-146#1/13.09.2021 г. 

до и. д. директор на 

дирекция ОДОП София 

относно възстановяване на 

такси, свързани с издаването 

на лиценз за организиране на 

хазартни игри по ЗХ; 

- Принципно становище с 

рег. индекс: 24-39-

50#2/24.09.2021 г. до  

„Глобал Дигитал Солюшанс“ 

ООД по прилагане на ЗХ, 

ЗДДС, ЗКПО и Наредба 

№Н-18 от 13.12.2006 г. 

- Съставяне на изисквания и 

контроли за подаване, 

приемане и обработване на 

декларация по чл. 30, ал. 8 от 

ЗХ. 

- Разработване на нови 

процедури и промени в 

процедури на НАП с цел 

подпомагане служителите на 

Агенцията за правилно 

прилагане на законите и 

подзаконовите нормативни 

актове. 

- Становище №20-00-
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106/05.08.2021 г. относно 

регистриране и отчитане на 

вътреобщностни 

дистанционни продажби на 

стоки, съгласно чл. 118 от 

ЗДДС и Наредба №Н-

18/2006 г. 
- Становище изх.  

№24-39-139/13.09.2021 г. 
относно прилагането на 

данъчното и осигурителното 

законодателство по 

правоотношенията с 

членовете на одитен комитет 

по смисъла на § 1, т. 14а от 

Допълнителните разпоредби 

на Закона за независимия 

финансов одит в 

предприятие от обществен 

интерес. 

- Становище изх. №М-94-

Т-244#1/19.08.2021 г. 
относно право на 

възстановяване на данък 

върху добавената стойност 

(ДДС) за закупено гориво за 

отопление и/или транспорт 

(потребима вещ), съгласно 

Процедурата за 

взаимодействие между НАП 

и представителите на 

въоръжените сили на САЩ 

относно възстановяване на 
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ДДС за закупено материално 

движимо имущество за 

лични нужди на личния 

състав на Силите на 

Съединените щати, 

цивилния компонент и 

зависимите лица; 

- Становище относно 

затруднения при прилагане 

на новите правила за 

облагане на електронната 

търговия с данък върху 

добавената стойност, в сила 

от 01.07.2021 г.  

- Становище изх. №20-00-

163/06.12.2021 г. относно 

данъчната ставка по ЗДДС за 

доставки от гастро секторите 

на бензиностанциите.  

 - Писмо изх. №26-С-

704/29.10.2021 г. до 

министъра на финансите 

относно данъчно третиране 

на доставка по управление 

на фонд за дялови и квази-

дялови инвестиции, 

извършвана от Фонд 

мениджър при изпълнение 

на финансов инструмент въз 

основа на финансово 

споразумение по смисъла на 

чл. 38, параграф 7 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 
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на Европейския парламент и 

на Съвета от 17 декември 

2013 г. 

- Становище изх. №М-15-

00-43/11.11.2021 г. относно 

данъчно третиране съгласно 

ЗКПО и ЗДДФЛ на 

държавни помощи в сектори 

„Плодове и зеленчуци“, 

„Биоземеделие“ и 

„Животновъдство“. 

- Становище изх. №20-00-

174/21.12.2021 г. за промени 

в Закона за 

административните 

нарушения и наказания 

(ЗАНН), в сила от 23 

декември 2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП. 

- Становище изх. №20-00-

165/13.12.2021 г. относно 

предприемане на действия за 

издаване на акт от 

административнонаказващия 

орган по неприкилючилите 

административнона-

казателни производства, във 

връзка с промените в ЗАНН, 

в сила от 23 декември 2021 г. 

- Становище с изх. №20-00-

127 от 05.10.2021 г. до ТД и 

Д ОДОП, относно Издаване 
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на удостоверение А1 

(Удостоверение относно 

законодателството в 

областта на социалната 

сигурност, което се прилага 

по отношение на 

притежателя) за 

командировани в държави 

членки на Европейския съюз 

служители, работещи по 

трудови правоотношения в 

администрацията. 

- Становище изх. №20-00-

22 от 10.02.2021 г. относно 

прилагане на Наредбата за 

изменение и допълнение на 

Наредба №Н-13 от 17 

декември 2019 г. 

- Становище изх. №20-00-

43 от 10.03.2021 г. относно 

прилагане на Наредба за 

изменение и допълнение на 

Наредба №5 от 2002 г. 

- Становище изх. №20-00-

49/ 19.03.2021 г. относно 

прилагане на Координация 

на системите за социална 

сигурност между държавите 

членки на ЕС и Обединеното 

кралство, след влизане в 

сила на Споразумението за 

оттегляне на Обединеното 

кралство Великобритания и 
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Северна Ирландия от ЕС и 

Европейската общност за 

атомна енергия и 

Споразумението за търговия 

и сътрудничество между ЕС 

и европейската общност за 

атомна енергия, от една 

страна и Обединено 

кралство Великобритания и 

Северна Ирландия, от друга. 

- Становище изх. №93-00-

1583 от 18.03.2021 г. до 

дирекции „Контрол“ и 

„Обслужване“ относно 

данните от уведомлението 

по чл. 62, ал. 3 от Кодекса 

на труда с оглед прилагане 

на Регламент (ЕО) 

№883/2004 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 29 

април 2004 година за 

координация на системите за 

социална сигурност. 

- Съгласно Заповед №З-ЦУ-

2460/08.07.2021 г. на 

изпълнителния директор 

на НАП са изготвени 

правила за осъществяване на 

текущ и последващ контрол 

по отношение на определяне 

и удостоверяване на 

приложимото осигурително 

законодателство, 
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включително чрез изготвяне 

на нарочни справки в 

Информационната система 

на НАП. 

- Становище с изх. №24-

38/12.01.2021 г. на ЦУ на 

НАП относно изпълнение 

върху средствата, изплащани 

по Постановление №151 от 3 

юли 2020 г. за определяне на 

условията и реда за 

изплащане на средства за 

запазване на заетостта на 

работници и служители след 

периода на извънредното 

положение, обявено с 

решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. 

и извънредната епидемична 

обстановка, обявена с 

Решение №325 и удължена с  

Решение №378 на 

Министерския съвет от 

2020г.  

- Писмо с изх. №М-24-38-

12#4/05.04.2021 г. относно 

прилагане на чл. 229 от 

ДОПК във връзка със 

заплащане на публични 

задължения със средства, 

получени по мерки/програми 

за преодоляване на 

икономическите 
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последствия от пандемията 

COVID-19. 

- Писмо с изх. №20-00-

90/30.06.2021 г. до ТД на 

НАП относно проверка за 

наличие на обстоятелство по 

чл. 3 от Закона за 

особените залози, спрямо 

длъжник - физическо лице, с 

оглед преценка за изпращане 

на съобщение за вписване на 

запор в Централен регистър 

на особените залози. 

- Указание изх. № 20-00-

111 от 25.08.2021 г. – 

относно ЗИД ДОПК, 

обнародван в ДВ брой 105 от 

11.12.2020 г. 

- Писмо с изх. №26-П-

676/01.10.2021 г. до ТД на 

НАП относно компетентен 

орган за издаване на 

удостоверение по чл. 181, ал. 

1 от ДОПК.  

- С писмо изх. №М-24-04- 

601/09.03.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП, изпратено до ТД на 

НАП на вниманието на 

отдели „Държавни 

вземания“, е изразено 

становище относно 
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сключване на 

застрахователни договори за 

отнети в полза на държавата 

имоти.  

- С писмо изх. №ЕП-04-19-

458/11.06.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП е изпратено до Община 

Търговище становище 

относно изясняване на 

собствеността и определяне 

на данъчно задължено лице 

за местни данъци и такси за 

отнет в полза на държавата 

имот, който се държи от 

трето лице без основание. 

- С писмо изх. №ЕП-04-19-

325/23.04.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП е изпратено до 

фондация „Лъки хънт 

фондейшън“ становище 

относно заплащане на 

разходи за настанени в 

приют на фондацията кучета 

и възможните варианти за 

безвъзмездното им 

предоставяне на 

заинтересовани организации 

за отглеждане. 

- С писмо изх. №М-24-04-

350/27.09.2021 г. на зам. 

изпълнителен директор на 
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НАП до ТД на НАП Велико 

Търново е изразено 

становище относно 

предприемане на действия 

по отношение на отнети в 

полза на държавата 

веществени доказателства, за 

които е постановено 

унищожаване.  

- С писмо изх. №04-19-

211/31.08.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП е изразено становище 

относно действия, които 

следва да се предприемат по 

отношение на отнет в полза 

на държавата недвижим 

имот, за който е установено, 

че е продаден от публичен 

изпълнител преди влизане в 

сила на съдебния акт.  

- С писмо изх. №М-24-04-

479/26.11.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП е изразено становище 

относно приложението на 

Закона за признаване, 

изпълнение и изпращане на 

решения за конфискация 

или отнемане и решения за 

налагане на финансови 

санкции при конфискувани 

моторни превозни средства, 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                    1 „Публична информация“ - TLP-WHITE                     Страница. 54 от 72  

 

 

намиращи се извън 

територията на страната. 

- С писмо изх. №20-00-

112/03.12.2021 г. на зам. 

изпълнителния директор на 

НАП е изразено становище 

относно затруднения, 

свързани с изпълнение на 

съдебно решение за отнет в 

полза на държавата 

автомобил, намиращ се в 

чужбина. 

Риск от 

разнородно 

прилагане на 

административн

ата и съдебната 

практика. 

(Нисък риск) 

 

22. Изготвяне на 

ежегодни и 

извънредни 

анализи на 

административна

та практика на 

НАП и съдебната 

практика. 

Разясняване на 

разпоредбите с 

цел правилното 

им прилагане. 

Постоя-

нен 

Брой анализи Директор на 

дирекция 

ДОМ, 

директорите 

на дирекции 

ОДОП и 

директор на 

ТД на НАП 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Публикуван е анализ на 

административната и 

съдебна практика за 2019 г. 

Със заповед на 

изпълнителния директор на 

НАП са утвърдени теми и се 

извършва анализ на 

практиката за 2020 г. 

Анализът е изготвен и 

предстои утвърждаването 

му, както и утвърждаване на 

теми за анализ на практиката 

през 2021 г. 

Изготвени са ежегодни 

анализи от директорите на 

дирекции ОДОП и 

директорите на ТД на НАП 

по следните теми:  
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1. Процесуални нарушения, 

допускани от органите по 

приходите при събиране, 

преценка и обезпечаване на 

доказателства в 

производствата по 

извършване на „електронни 

ревизии“.  

2. Обжалване на наложени 

обезпечителни мерки, 

включително наложени 

предварителни 

обезпечителни мерки. 

Обжалване действията на 

публичния изпълнител по 

принудително изпълнение.  

3. по ЗДДС:  

Специален ред на облагане 

на маржа на цената.  

4. по ЗДДФЛ:  

Облагане на доходи от 

трудови правоотношения по 

смисъла на ЗДДФЛ.  

5. по ЗКПО:  

Данък върху разходите - 

прилагане на разпоредбите 

на част четвърта на ЗКПО.  

6. по социално осигуряване:  

Осигурителен доход и 

задължителни осигурителни 

вноски за лицата по чл. 4, ал. 

1, т. 1 от КСО.  

Изготвен е извънреден 
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анализ по искане на 

Върховна административна 

прокуратура на съдебната 

практика за нарушения на 

ЗДДС и Наредба №Н-18 – 

изх. №11-02-953 от 

26.07.2021 г. 

Въз основа анализ на 

определените със Заповед 

№З-ЦУ-147/15.07.2016 г. 

критерии за налагане на 

предварителни 

обезпечителни мерки по чл. 

121а от ДОПК, със Заповед 

№З-ЦУ-2779/25.08.2021 г. 

вместо изискване на банкови 

гаранции на органите по 

приходите, извършващи 

фискален контрол при 

наличие на определени 

изисквания, е възложено да 

поставят техническо 

средство за контрол върху 

транспортното средство. 

Проведена е една работна 

среща с дирекция ОДОП и 

служители от дирекция 

“Контрол“, свързани с 

анализ на практиката на 

АС/ВАС. 

Изготвен е анализ на 

решенията на директора на 

дирекция ОДОП Велико 
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Търново за период 

01.07.2021 г. - 30.09.2021 г., 

с които са отменени 

ревизионни актове. 

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск 

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини 

при 

неизпълне

ние 

Личният 

контакт при 

връчване на 

документи, 

издадени от 

органи на НАП 

и публични 

изпълнители 

може да е 

предпоставка за 

корупционни 

практики. 

(Среден риск) 

23. Връчване на 

документи по 

електронен път. 

Ограничаване на 

личния контакт 

при връчване на 

документи, 

издадени от 

органи на НАП и 

публични 

изпълнители. 

Постоя-

нен 

Брой 

документи, 

връчени по 

електронен път 

по всички 

видове 

информационн

и системи. 

Директори на 

дирекции: 

„Събиране“, 

„Контрол“ и 

„Обслужване“ 

Мярката се изпълнява. 

За периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. дирекция 

„Обслужване“ е връчила 

чрез ИС „Връчвания“ в 

приложението БИДИС              

271 660 бр. документи. 

За периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. в хода на 

контролни производства на 

задължени лица по 

електронен път са 

връчени/предоставени   

526 641 бр. документи. 

В периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г., чрез 

информационна система 

„РМС – Плащания“  

(26 140 бр.) и 

информационна система 

„Връчвания“ (258 790 бр.), 

са връчени общо 284 930 бр. 

документи за целите на 
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принудителното събиране на 

просрочени публични 

задължения. 

Изпълнението на мярката е 

довело до ограничаване на 

личния контакт при 

връчване на документи, 

издадени от органи по 

приходите и публичните 

изпълнители.  

Липсата на 

информираност 

на задължените 

лица може да 

доведе до 

търсене на пряк 

контакт с 

администра-

цията, което от 

своя страна 

предпоставя 

риск от 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

24. Провеждане 

на уведомителни 

кампании към 

задължени лица 

с цел 

повишаване на 

информира-

ността на 

клиентите и 

намаляване на 

корупционния 

риск. 

Информираност 

на задължените 

лица с оглед 

намаляване на 

прекия контакт с 

администрацията. 

Постоя-

нен 

Брой 

проведени 

кампании към 

задължени 

лица.  

Брой 

уведомени 

задължени 

лица. 

Резултати от 

проведените 

кампания. 

Директор на 

дирекция 

„Информа-

ционен 

център“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

През 2021 г. от дирекция ИЦ 

са инициирани 62 675 

обаждания към 7 892 ЮЛ и 

19 264 ФЛ с просрочени 

задължения към бюджета, 

надвишаващи 166 млн. лв. 

Пет от проведените 

изходящи телефонни 

кампании (ИТК) са насочени 

към 18 721 ЗЛ, селектирани 

от дирекция „Събиране“, с 

цел ранно известяване и 

минимизиране на действия, 

свързани с принудително 

събиране към лица, 

отговарящи на условията за 

образуване на изпълнително 

дело (ИД). Осъществен е 

успешен контакт със 76% от 

селектираните лица. 
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Отчетени са резултати, 

свързани с намаляване на 

задълженията при 49% от 

лицата в размер на 16 млн. 

лв. При 32% от лицата е 

констатирано пълно 

погасяване на всички 

задължения в размер на 8,1 

млн. лв. в договорените по 

телефона срокове преди 

образуване на ИД. Отчетени 

са и допълнителни 

резултати, свързани с пълно 

погасяване на задължения, за 

които е съществувал риск от 

изтичане на давност в размер 

на 396 хил. лв. при 4 048 ЗЛ 

(41% от селектираните лица 

с подобни задължения). 

Проведени са и 2 ИТК, 

насочени към 8 434 ЗЛ с цел 

ранно информиране и 

подпомагане на лица с 

нововъзникнали задължения 

по ЗКПО и ЗДДФЛ. 

Осъществен е успешен 

контакт с 91% от 

селектираните лица. 

Отчетени са резултати в 

кампанията, насочена към 

лица със задължения по ГДД 

по чл. 92 от ЗКПО за 

финансова 2020 г., свързани 
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с намаляване на 

задълженията при 59,4% от 

лицата с осъществен контакт 

в размер на 14,1 млн. лв.  

В периода 24.11.2021 г. -

30.11.2021 г. е проведена 

една кампания към 

селектирана група ЮЛ с цел 

подпомагане на 

доброволното погасяване на 

осигурителни задължения от 

дружествата бенефициенти, 

както и намаляване на 

съществуващ потенциален 

риск за същите да 

възстановяват получена 

помощ. В хода на 

кампанията са инициирани 

768 обаждания към 487 ЗЛ с 

просрочени задължения по 

осигуровки в размер на 9,1 

млн. лв. за периоди, за които 

дружествата са получавали 

подпомагане по мярка 60/40. 

Осъществен е успешен 

контакт с 90% от 

селектираните ЗЛ. След 

изтичане на договорените в 

рамките на кампанията 

срокове са отчетени 

резултати, свързани с 

намаление на осигурителни 

задължения при 35% от 
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лицата с осъществен контакт 

в размер на 2,2 млн. лв. 

По инициатива на дирекция 

„Събиране“, в периода от 

01.01-31.12.2021 г., чрез 

разработената в края на 2017 

г. в НАП функционалност за 

автоматично изпращане на 

електронни съобщения, са 

изпратени 2 934 344 броя 

уведомителни/напомнителни

/предупредителни 

електронни съобщения до 2 

690 732 ЗЛ, които не са 

погасили задълженията си в 

срок. 

Информираността е 

допринесла за намаляване на 

прекия контакт на ЗЛ в 

администрацията. 

Мерки за публичност 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск 

Описание на мярката 

 

Срок за 

изпълнение и 

етапи 

Отговорно 

лице 

 

Изпълнение/неизпълнение Причини за 

неизпълнение 

 

Липсата на 

информираност на 

задължените лица 

може да доведе до 

търсене на пряк 

контакт с 

администрацията, 

което от своя 

25. Информационни 

кампании с цел 

повишаване на 

информираността за 

новостите в данъчно-

осигурителното 

законодателство, 

популяризиране на е-

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Комуникации 

и протокол“ 

Мярката се изпълнява, като са 

предприети следните действия: 

За отчетния период са изпратени до 

медиите 106 прессъобщения.  

От м. ноември 2021 година НАП има 

официална Фейсбук страница, като до 

момента същата има над 3 200 

последователи. Ежедневно в страницата 
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страна предпоставя 

риск от 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

услуги на НАП и други 

комуникационни 

действия, насочени към 

клиентите на 

администрацията 

се публикуват важни за потребителите 

теми и постове. 

Реализирани е-мейлинги: 

• напомняне за привеждане в 

съответствие с изискванията на Наредба 

№Н-18/2006 г.; 

• промените в регистрационни данни на 

ФУ до 1 март 2021 г.; 

• до дружествата, извършващи 

дистанционни продажби на стоки на 

български данъчно незадължени лица; 

• до хазартните оператори, свързани с 

промени в законодателството, изясняване 

на важни въпроси за дейността на 

бизнеса и издаването на лицензи и 

въвеждането на регистри по ЗХ;  

• до представители на туристическите 

оператори във връзка с отчитане на 

финансовата помощ, получена по ОПИК;  

• до представителите на мобилните 

оператори с цел повишаване на 

сигурността на връзката с ФУ;  

• за популяризиране на новата услуга за 

деклариране на данни за превози на стоки 

с висок фискален риск; 

• с важни промени в ДОПК, свързани с 

доброволното деклариране на данни за 

превозите на стоки с висок фискален 

риск;  

• свързан с новите ДДС правила от 1 

юли. 

• до представители на бизнеса, получили 

безвъзмездна финансова помощ във 
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връзка с отчитане на финансовата помощ, 

получена по ОПИК;  

• с представители на счетоводните 

общности за представяне на новия 

Портал за е-услуги и обобщаване на 

обратна връзка, получена от тях;  

• до хазартните оператори за нова услуга 

за подаване на декларация по чл. 30, ал. 8 

от ЗХ;  

• с представители на работодателите, 

счетоводителите и бюджетните 

предприятия за данъчните облекчения за 

деца и за деца с увреждания;  

Осъществена е информационна кампания 

„Облагане на продажбите от онлайн 

търговия“. 

Организиран е брифинг за проверки на 

НАП по борсите за плодове и зеленчуци. 

Осъществена е подготовка за участие на 

висшия мениджмънт в онлайн срещи с 

румънски партньори. 

Осъществена е подготовка на висшия 

мениджмънт за участие в конференция, 

посветена на дигитализацията, 

организирана от Стопанската академия.  

Реализирана е информационна кампания 

„Къде е Бончето“ - 23 публикации на фен 

страницата на кампанията, насочени към 

таргета на кампанията за важността от 

изискването на касова бележка; създаване 

на рубрика за кампанията на вътрешната 

и външната страница на НАП; 

популяризиране на кампанията на местно 
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ниво посредством ПР мрежата; 

публикуване на информационен 

материал за кампанията във вътрешния 

бюлетин на НАП; проведени регулярни 

срещи с изпълнителя по поръчката;  

Проведени са работни срещи за 

планиране на информационни кампании, 

свързани с е-търговията и „Заплата в 

плик“. Организирани са 4 брифинга – за 

данъчната кампания и за популяризиране 

на програмата за подкрепа на малки и 

средни предприятия, засегнати от 

противоепидемичните мерки; брифинг по 

повод старта на 3-та фаза на програмата 

за подкрепа на малки и средни 

предприятия, засегнати от 

противоепидемичните мерки; брифинг по 

повод ревизия в пунктове за дезинфекция 

на Капитан Андреево. Брифинг за 

данъчните облекчения за деца и деца с 

увреждания. 

През периода НАП взе участие в 

глобалната инициатива „Световна 

седмица на парите“, като беше 

осъществена комуникационна кампания в 

социалните мрежи. 

НАП взе партньорско участие и в 

кампанията на Европейския орган по 

труда, свързана с информиране на 

сезонните работници и техните 

работодатели за правата и задълженията 

и на двете страни във всяка държава на 

ЕС. 
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Осъществена е и комуникационна 

кампания за популяризиране на 

европейския данъчен портал TAXedu. 

Участие в подготовката на дигиталния 

щанд на НАП за включването в 

събитието „Дни на кариерата в 

икономическите сектори (УНСС)“. 

Изготвена е видео инструкция за 

попълване и подаване на проектно 

предложение за фаза 3 по програмата за 

подкрепа с оборотен капитал. 

Изготвено е видео за разясняване новите 

ДДС правила за трансграничната 

търговия, в сила от 1 юли. 

Изготвени и разпространени са 7 вида 

брошури „Вземи си касовата бележка“, 

„Здравни вноски от самоосигуряващите 

се“, „Заплата в плик“, „Сигурност при 

отсядане в хотел или друго място за 

настаняване“, „Предварително 

деклариране на данни за превоз на стоки 

с висок фискален риск“ и др. 

Изработени са два видеоклипа – „Кои 

доходи от търговия в Интернет се 

облагат?“ и „Инструкция за подаване на 

предварително попълнената годишна 

данъчна декларация за доходите от 2020 

г.“. Изработени са 4 видеоклипа, 

свързани с дейността на НАП – 

„Имиджов видеоклип“, „Най-често 

използвани е-услуги“, „Данъчни 

облекчения за деца“, „Здравно 

осигуряване“. Изготвена е и видео 
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презентация на новия сайт на НАП и 

Портала за електронни услуги. 

Партньорство с Агенцията по заетостта в 

кампанията Rights4AllSeasons. 

Риск от 

несвоевременно 

идентифициране на 

възможни 

корупционни 

практики, 

респективно 

несвоевременно 

предприети 

действия за 

превенция на 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

26. Провеждане на 

мониторингово проучване 

за спазване на данъчно-

осигурителните 

задължения с цел 

проследяване на 

общественото мнение към 

Агенцията. 

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Комуникации 

и протокол“ 

Мярката се изпълнява, като са 

предприети следните действия: 

В периода февруари-март 2021 г. беше 

проведено проучване за спазване на 

данъчно-осигурителното законодателство 

„на терен“ в три таргет групи - 

физически, юридически лица и големи 

данъкоплатци. Резултатите са обработени 

и комуникирани сред различните 

публики. 

Близо 87% от анкетираните граждани и 

фирми определят НАП като ефективна 

администрация по време на пандемията 

от COVID-19. Резултатите от 

проучванията сред представители на 

фирми и физически лица, проведени през 

годините, показват, че НАП е 

институцията, която се ползва с най-

голямо доверие. Над 68% от всички 

фирми одобряват дейността на НАП. По-

нисък е делът на физическите лица, които 

са изразили одобрение. Интернет 

страницата и електронните услуги на 

НАП се оценяват високо от 

представителите на фирмите, които им 

дават средни оценки от съответно 4,9 и 

5,0. Над 80% оценяват електронните 

услуги, предоставяни от НАП, като 

отлични. Над 75% от фирмите заявяват, 
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че изпълнението на данъчно-

осигурителните им задължения не 

затрудняват тяхната работа. Високо 

оценена от всички участници в 

проучванията е компетентността на 

служителите на приходната агенция. 

Оценки на удовлетвореност от 

услуги/обслужване на НАП (по 

шестобална система): 

Граждани:  

Обслужване – 4,8 

Колцентър – 4,9 

Събиране – 4,6 

Контрол – 4,8 

Фискален контрол – 4,7 

Бизнес: 

Обслужване – 4,8 

Колцентър – 4,8 

Събиране – 5,0  

Контрол – 4,9 

Фискален контрол – 4,5 

ГДО: 

Обслужване – 4,8 

Колцентър – 4,4 

Събиране – 4,6 

Контрол – 4,8 

Фискален контрол – 4,5 

Проведени са редица срещи по проект за 

внедряване на модел за хоризонтален 

мониторинг в НАП във връзка с 

реализиране на дейност 2 от проекта и 

провеждане на 2 проучвания - сред 

големите данъкоплатци и сред служители 
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на Агенцията. Изготвени са въпросници и 

придружителни писма. 

Подготвено е проучване на мнението на 

потребителите относно 

административното обслужване. 

В края на месец ноември стартира 

подготовката за провеждането на 

мониторинговото проучване за 2022 г. 

Липсата на 

информираност на 

задължените лица 

може да доведе до 

търсене на пряк 

контакт с 

администрацията, 

което от своя 

страна предпоставя 

риск от 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

27. Публикуване на 

интернет страницата на 

НАП на документи, 

данъчно-осигурителен 

календар, актуални 

новини, процедури за 

дейността на НАП и 

други, касаещи дейността 

на задължените лица, с 

цел повишаване на 

информираността. 

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Комуникации 

и протокол“ 

Мярката се изпълнява, като по 
отношение на интернет страницата 

(НАП.бг) са предприети действия, както 

следва:  

- актуализиране на съдържание, 

формуляри, образци на документи, 

свързани с промените в данъчно-

осигурителното законодателство, в сила 

от 1 януари 2021 г.;  

- актуализирани 1 970 документа на 

интернет страницата;  

- публикувани 152 документа в рубриката 

„Профил на купувача“;  

- публикувани са над 3 500 заповеди за 

одобрени кандидати и такива получили 

отказ за отпусната безвъзмездна помощ. 

Проведени множество срещи за 

отстраняване на несъотвествия със 

стандартите за достъпност. Изготвена е и 

декларация за достъпност. Проведени са 

работни срещи с компетентни дирекции 

на НАП, отговорни за различни функции 

на администрацията и подготвяне на 

необходимото съдържание за сайта. 

Проведени са работни срещи с ПР от 
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страната и редактиране и актуализиране 

на съдържанието на новия сайт. 

Проведени са работни срещи с ДАЕУ и 

IBS, свързани с функционалности на 

сайта и подобряване работата на портала; 

Продължава прехвърлянето на архивно 

съдържание и актуализиране на 

наличното.  

Специфицират се изискванията на НАП 

във връзка с втора фаза на проекта по 

преструктуриране и изграждане сайта на 

НАП, в рамките на която ще бъдат 

разработени „Профил на купувача“, 

„Абонамент за новини“, „Проследяване 

на писма и преписки“, „Работа в НАП“ и 

ще бъдат доразработени данъчният 

календар, администраторският панел и 

други.  

Проведени са срещи за привеждане на 

мобилното приложение, Портала за е-

услуги, Портала за продажби и др. в 

съответствие с изискванията за 

достъпност.  

Създадени и преструктурирани рубрики в 

НАП.бг:  

- създадена е нова подрубрика „Списък 

на издирваните от НАП лица“;  

- нова рубрика в Услуги „Достъп до 

електронни услуги“ и 7 подрубрики към 

нея, в това число „Въпроси и отговори“, 

свързани с новия портал за е-услуги.  

- актуализира се рубриката с често 

задавани въпроси, свързани с подкрепата 
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по ОПИК;  

- нова рубрика за 2-ра фаза от проекта 

за подкрепа с МСП;  

- реорганизация на рубриката с често 

задавани въпроси, свързани с подкрепата 

на МСП;  

- нова рубрика „Електронни магазини“; 

- рубрика „Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“;  

- ново съдържание на рубрика 

„Проекти“; 

- нова рубрика „Къде е Бончето“;  

- създадена нова рубрика „ДДС при 

електронна търговия в ЕС“ и 

подрубрики, свързани с промените в 

ДДС, в сила от 1 юли 2021 г.;  

- нова рубрика „Прозрачно управление" и 

нейните подрубрики „Решение по 

ЗДОИ“, „Достъп до информация“;  

- нова рубрика „Краткосрочно отдаване 

под наем в онлайн платформи“; 

- „Европейско законодателство, 

свързано със специалните режими OSS и 

IOSS“;  

- създадена нова рубрика на Фискален 

контрол (ФК) „Предварително 

деклариране на данни“;   

- Данъчни облекчения за деца и за деца 

с увреждания за 2021 г.;  

- Въпроси и отговори за счетоводители 

за новите данъчни облекчения;  

- Въпроси и отговори за родители за 

новите данъчни облекчения. 
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Липса на 

прозрачност. 

(нисък) 

28. Повишаване на 

публичността чрез 

актуализиране на 

информацията на 

интернет страницата на 

НАП относно 

антикорупционни мерки и 

отчитане на изпълнението 

им. 

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Комуникации 

и протокол“, 

ръководител на 

Инспекторат 

Мярката се изпълнява, като са 

предприети следните действия: 

Публикувани са Годишен отчет по 

изпълнението на Антикорупционен план 

на НАП за 2020 г. и Антикорупционен 

план на НАП за 2021 г. Публикувани са 

три отчета за изпълнението на 

Антикорупционен план за следните 

периоди: 01.01-31.03.2021 г.; 01.01-

30.06.2021 г. и 01.07-30.09.2021 г. 

 

Обучения 

Брой на 

проведените 

обучения 

Теми, по които са проведени обучения и броя на 

обучените по всяка тема служители с 

длъжността им 

Индикатор Изпълнение/неизпълнение Причини за 

неизпълнение 

 

 

17 

 

29. Провеждане на обучение на тема: „Етичен 

кодекс и противодействие на корупцията“, като 

част от въвеждаща програма за новоназначени 

служители. 

Брой обучени служители, 

успешно преминали обучението. 

За успешно преминали 

служители се считат тези с 

минимум 70% верни отговори. 

 

321 служители са взели 

участие и всички успешно 

са преминали обучението. 

 

 

 

 

1 

30. Провеждане на електронен курс за 

самообучение на тема „Противодействие на 

корупцията“ предназначен за служили, които 

при изпълнение на служебните си задължения 

са подложени на корупционен натиск. 

Брой обучени служители, 

успешно преминали обучението. 

За успешно преминали 

служители се считат тези с 

минимум 70% верни отговори. 

През месец 12.2021 г. е 

утвърден електронен курс 

за самообучение. 22 

служители са взели участие 

и всички успешно са 

преминали обучението. 

 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, 

поставени в 

администрацията 

/описание на 

местонахождението/ 

Други 
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По пощата на адрес: 

гр. София, 1000, бул. 

„Княз Александър 

Дондуков“ № 52 и на 

адресите на всички 

структури на НАП. 

По ел. път на имейл адрес: 

infocenter@nra.bg и подписани с електронен 

подпис чрез nap@nra.bg. 

Сигнали и жалби се подават и на всички 

официални електронни адреси на ТД/офис на 

НАП в страната, публикувани на страницата 

на НАП на адрес: https://nra.bg/page?id=546 

също подписани с електронен подпис. 

Чрез информационен 

център на НАП на 

телефон: 0700 18 700 

Кутии за сигнали, 

предложения и 

мнения в офисите на 

териториалните 

структури на НАП. 

Информационна система за 

координация и 

комуникация между 

антикорупционните 

структури (ИСККАС). 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

Същност на 

мерките 

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, е изготвена 

Политика за защита на личните данни в НАП и са определени длъжностни лица за защита на личните данни, които следят за 

законосъобразното обработване на лични данни и осъществяват превантивни действия за недопускане на нарушения на сигурността 

на личните данни.  

В НАП действат Вътрешни правила за защита на личните данни на лицата, подаващи сигнали в НАП и Методика за анонимизиране 

на индивидуалните данни, с които се цели: 

1. Да се осигури защита на личните данни на лицата, подали сигнали в НАП, като се гарантира, че те няма да бъдат преследвани за 

това, че са подали сигнали. 

2. Предвидена е защита на лицата чрез забрана за разгласяване и разкриване на личните данни на лицето, подало сигнала, както и 

изложените в сигнала факти и обстоятелства и предоставени/изготвени писмени документи, вкл. и такива за трети лица. 

3. Предвидени са мерки за защита на лицата: ограничаване на служителите, имащи достъп до информацията по сигнала; 

анонимизиране на личните данни; вътрешни правила и процедури за защита на обработваната в НАП информация. 

mailto:infocenter@nra.bg
mailto:nap@nra.bg

