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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 

неизпълнение 

Риск от 

несвоевременно 

идентифициране 

на възможни 

корупционни 

практики, 

респективно 

несвоевременно 

предприети 

действия за 

превенция на 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

1. Провеждане 

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 

на възможни 

корупционни 

практики и 

нарушения в 

процеса на 

31.12.2022 

г. 

Брой получени 

анкети за 

активна 

обратна връзка 

с индикация за 

съмнение за 

извършени 

нарушения. 

Обобщаване на 

данните от 

Анкетата и 

изготвяне на 

доклад, 

съдържащ 

анализ на 

Директор на 

дирекция 

„Правна“; 

директор на 

дирекция 

„Комуника-

ции“; 

ръководител 

на 

Инспекторат 

Мярката се изпълнява, като 

са предприети следните 

действия: 

Линк към анкетата е 

публикуван в рубриката 

„Профил на купувача“ на 

Интернет страницата на НАП: 

https://nra.bg/wps/portal/nra/za-

nap/profil-na-kupovacha. 

Анкетата се изтегля под 

форма на файл, попълва се и 

се изпраща в дирекция 

„Правна“ при ЦУ на НАП. 

През отчетния период в 

дирекция „Правна“ не са 

 

https://nra.bg/wps/portal/nra/za-nap/profil-na-kupovacha
https://nra.bg/wps/portal/nra/za-nap/profil-na-kupovacha
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 възлагане и 

изпълнение на 

обществени 

поръчки.  

предоставе-

ните данни. 

получени анкети за активна 

обратна връзка с индикация 

за съмнение за извършени 

нарушения. 

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 

неизпълнение 

Риск от 

корупционни 

действия при 

подбор и 

селекция на 

лица и 

търговски 

обекти за 

извършване на 

проверки.  

Риск от 

непредприемане 

на контролни 

действия спрямо 

задължени лица 

(ЗЛ), за които са 

налице такива 

обстоятелства. 

(Среден риск) 

2. 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 1 600 бр. 

работни карти. Малко над 

40% от тях, а именно 642 бр. 

работни карти са изготвени 

за задължени лица и 

търговски обекти, които до 

момента не са били обект на 

селекция от ГД „Фискален 

контрол“. Изпълнението на 

мярката минимизира риска 

от непредприемане на 

контролни действия спрямо 

задължените лица.  

 

 

 

Риск от 

корупционни 

практики при 

извършване на 

проверки на 

3. Възлагане на 

проверки на 

случаен принцип 

и въвеждане на 

ротационен 

Превенция и 

противодействие 

на корупционни 

практики при 

извършване на 

Постоя-

нен 

Брой възложени 

проверки на 

случаен 

принцип, 

съобразно 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, като 

са предприети следните 

действия: 

За отчетния период са 

възложени на случаен 
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стоки с висок 

фискален риск и 

проверки в 

търговски 

обекти.  

(Среден риск) 

принцип на 

екипите, 

извършващи 

проверки на 

стоки с висок 

фискален риск и 

проверки в 

търговски 

обекти. 

проверките и 

повишаване 

ефективността от 

дейността на 

служителите при 

изпълнение на 

поставените 

задачи. 

общия брой 

възложени 

проверки. 

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/процент 

ротирани 

служители.  

Брой 

установени 

нарушения с 

АУАН при 

извършени 

проверки в 

търговски 

обекти. 

принцип 12 627 бр. проверки 

за контрол на движение на 

стоки с висок фискален риск 

на територията на големите 

борси и тържища, 

пристанища, данъчни 

складове за съхранение и 

разпространение на течни 

горива и на местата на 

получаване/ разтоварване на 

стоките. Извършените 

проверки в търговски обекти 

са 5 754 бр. В дирекция 

„Оперативни дейности“ (ОД) 

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, 296 

бр. служители са ротирани 

при изпълнение на 

възложените им задачи. 

Относителният дял на броя 

установени административни 

нарушения от общия брой 

извършени проверки в 

търговски обекти е 
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приблизително 11,5%. 

Риск от 

корупционни 

прояви на 

служителите 

при извършване 

на проверки на 

стоки с висок 

фискален риск и 

проверки в 

търговски 

обекти.  

(Среден риск) 

4. 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 – брой 

извършени 

съвместни 

проверки. 

Предприети 

действия и 

брой 

установени 

нарушения. 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Осъществен е съвместен 

контрол от екипи на 

дирекция ОД към ГДФК с 

други структури на НАП, 

МВР, Агенция „Митници“, 

ИААА, Държавна комисия 

по стоковите борси и 

тържищата, РЗИ, Българска 

агенция по безопасност на 

храните, Български институт 

по метрология, ИА „Главна 

инспекция по труда“, 

Агенция „Пътна 

инфраструктура“, ГДБОП, 

ДАНС и др. Извършени са 51 

бр. проверки, касаещи 

фискален контрол върху 

движението на стоките с 

висок фискален риск. 

Съвместните проверки в 

търговски обекти, борси, 

тържища, магазини, аптеки, 

бензиностанции и други за 

отчетния период са 846 броя. 

Съставените АУАН за 

установените нарушения при 

извършените съвместни 

проверки са общо 88 броя.   
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Риск от 

неотчитане на 

данни за 

установени 

нарушения. 

(Среден риск) 

5. Извършване 

на внезапни 

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 

ГД „Фискален 

контрол“ на 

фискални 

контролни 

пунктове, 

разположени на 

ГКПП. 

Осъществяване на 

контрол върху 

дейността на 

служителите с цел 

предотвратяване 

появата на 

фактори и 

предпоставки за 

корупционно 

поведение. 

Съблюдаване 

спазването на 

Етичния кодекс 

на НАП. 

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: 

За период 01.01.2022 г. -

31.03.2022 г. са извършени 

внезапни проверки от 

началниците на сектори  към 

отдел „Оперативни 

дейности“, дирекция ОД, 

както следва: на фискални 

контролни пунктове, 

позиционирани на гранично-

пропускателен пункт (ГКПП) 

- 178 бр. и на място на 

получаване/ разтоварване на 

стоки с висок фискален риск 

- 56 бр. В хода на тези 

проверки не са установени 

нарушения на органите по 

приходите в изпълнение на 

служебните им задължения. 

За отчетния период са 

изготвени 3 бр. доклади за 

осъществен мониторинг на 

извършените проверки на 

фискалните контролни 

пунктове на ГКПП по 

отношение честотата на 

преминаване на задължени 

лица, на местата на 

получаване/ разтоварване на 

стоки с висок фискален риск 

при един и същи служител. 
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Риск от 

незаконосъо-

бразни действия 

и/или 

бездействия в 

резултат на 

възникнали 

неформални 

взаимоотноше-

ния, водещи до 

лоша репутация 

на ГД 

„Фискален 

контрол“ и на 

Агенцията и 

последиците от 

това. 

(Среден риск) 

6. Прилагане на 

принципа на 

ротация на 

районите, 

обектите и 

състава на 

служителите, 

извършващи 

проверки - от 

сектор МГ в 

сектор ГКПП и 

обратно. 

Превенция срещу 

възникване на 

корупционни 

практики. 

Постоя-

нен  

Брой ротирани 

служители, 

извършващи 

проверки - от 

сектор МГ в 

сектор ГКПП и 

обратно.  

Брой 

извършени 

проверки, 

констатирани 

нарушения. 

Предприети 

действия. 

Главен 

директор на 

ГД „Фискален 

контрол“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Съгласно одобрена докладна 

записка от изпълнителния 

директор на НАП, от 

01.02.2022 г. се прилага 

мярката за ротация на 

служителите на районен 

принцип. Съгласно одобрена 

докладна записка от 

изпълнителния директор на 

НАП, от 01.02.2022 г. се 

прилага мярката за ротация 

на служителите  на районен 

принцип. Общо 43% от 

служителите на дирекция 

ОД, ГДФК са ротирани от 

сектор „Мобилни групи“ в 

сектор ГКПП и обратното. 

Независимо от ротациите, 

които се извършени между 

ГКПП и МГ, за периода са 

командировани служители за 

извършване на проверки в 

обект от едни отдел ОД, да 

извършват проверки на 

територията на друг отдел 

ОП. Броят на ротираните 

служители е 29, които са 

извършили  21 бр. проверки 

и установили нарушения - 5 

бр. с издадени АУАН. 
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Риск от 

необоснована 

промяна на 

автоматизира-

ния подход за 

възлагане на 

ревизии или 

проверки.  

(Нисък риск) 

7. 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 или 

проверки 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.  

Брой 

направени 

препоръки и 

предприети 

действия. 

Директор на 

дирекция 

„Контрол“; 

директор на 

ТД на НАП 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Съгласно писмо на зам. 

изпълнителния директор на 

НАП с вх. №20-00-34/ 

15.02.2022 г. мярката следва 

да се изпълни:  

- за периода от 01.01.2022 г. 

до 30.06.2022 г. - преглед и 

анализ на промените на 

автоматизираното 

разпределение на 

екипите/служителите за 

извършване на ревизии, 

- за периода от 01.07.2022 г. 

до 31.12.2022 г. преглед и 

анализ на промените на 

автоматизираното 

разпределение на екипите за 

извършване на проверки.  

Изпълнението на мярката ще 

бъде отчетено през следващ 

отчетен период. 

 

Риск от 

неотчитане на 

данъчно-

осигурителни 

нарушения, 

поради 

създаване на 

неформални 

взаимоотно-

8. Периодични 

промени в 

обхвата на 

автоматизирано-

то 

разпределение 

на проверките в 

рамките на 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Брой 

направени 

предложения и 

осъществени 

промени в 

автоматизира-

ното 

разпределение 

Директор на 

ТД на НАП; 

директор на 

дирекция 

„Контрол“, 

ЦУ на НАП 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

ТД на НАП Бургас - със 

Заповед №ЗЦУ-

3473/01.12.2021 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП бяха определени 3 

органи по възлагане на 
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шения между 

служители и 

клиенти.  

(Среден риск) 

териториална 

дирекция (ТД) 

на НАП чрез 

обединяване на 

няколко офиса 

или на 

територията на 

цялата ТД, като 

се вземат 

предвид 

спецификите на 

ТД.  

във всяка ТД.  

 

проверки и 15 органи по 

приходите от отдел 

„Проверки“ за извършване на 

проверки на лица получили 

безвъзмездна финансова 

помощ по ОП „Иновации и 

конкурентноспособност“, 

които ЗЛ са с компетентна ТД 

на НАП София. 

ТД на НАП Велико 

Търново - не са извършени 

промени в обхвата на 

автоматизираното 

разпределение на проверките 

в рамките на териториалната 

дирекция чрез обединяване 

на няколко офиса, като 

изпълнението на мярката 

предстои в следващ отчетен 

период. 

 

ТД на НАП София -  

промените на 

автоматизираното 

разпределение в отдел 

„Проверки“ са свързани 

основно с новоназначените 

служители, поради 

необходимостта в състава на 

екипа, извършващ 

проверката, да се добавя по-

опитен служител /наставник/, 

както и проверките при, 
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които се добавя втори орган 

по приходите (ОП), за да се 

извърши инвентаризация, 

при продължително 

отсъствие на ОП поради 

отпуск по болест.  

ТД на НАП Варна -  

продължава от предходни 

периоди процеса по 

разпределянето на 

проверките в двата кръга във 

връзка с извършеното 

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 Пловдив -  

извършва се автоматизирано 

разпределение на проверките 

по прихващане и 

възстановяване в рамките на 

ТД, без значение от 

компетентния офис на ЗЛ, на 

територията на цялата ТД. 

 

Риск от 

корупционни 

практики при 

9. Периодична 

ротация на 

органи по 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

Постоя-

нен 

Брой ротирани 

служители.  

 

Директор на 

ТД на НАП; 

директор на 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 
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извършване на 

контролни 

действия. 

(Среден риск) 

приходите във 

функция 

„Контрол“ в 

зависимост от 

спецификата в 

съответните 

офиси/ 

ТД на НАП. 

практики. дирекция 

„Контрол“, 

ЦУ на НАП  

ТД на НАП Бургас - Със 

Заповед №РД - 5/04.01.2022 

г. на териториалния 

директор, в дирекция  

„Контрол“ е извършена 

ротация на 2 органи по 

селекция, взимащи решение 

(ОСВР) и на 15 ОП в отдел 

„Ревизии“. 

ТД на НАП Велико 

Търново  Общо за дирекция 

“Контрол“   - 23 бр. по 

отдели, както следва: 

отдел „Ревизии“ – 14 бр.; 

отдел „Проверки“  - 9 бр. 

ОП.                                        

ТД на НАП София –  

за отдел „Проверки“:  

Извършена е промяна в 

разпределението на 

началниците на сектори. 

Съгласно заповед на 

директора на ТД на НАП 

София е утвърден нов списък 

за разпределение на 

началник сектори (НС) 

„Проверки“. 1 началник 

сектор от ИРМ Благоевград е 

разпределен като началник 

сектор в ИРМ Перник. В 

ИРМ Благоевград има НС от 

структурните звена в София, 

Перник, Кюстендил и 
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Благоевград. Екип, 

извършващ проверки по 

обекти се сменя на всеки два 

месеца в град София. В ИРМ 

Перник, Благоевград, 

Кюстендил и София област 

се разпределят на всички 

екипи. 

За отдел „Селекция“: 

ротацията на 21 органи по 

селекция (ОС) и 13 ОСВР. 

                                                 

ТД на НАП Варна -  

Ротирани  служители в 

Контрол: 

Селекция - 5 ОСВР; 

Ревизии общо 37 в т.ч.  

5 ръковод. екипи и 32 органи 

по приходите;             

Проверки - 33 органи по 

приходите. 

ТД на НАП Пловдив -  

Ротация в отдел Селекция 

общо на 30 служителя: 

6 ОСВР и 24 орган по 

приходите. 

ТД на НАП ГДО -  

извършена е ротация на 2-ма 

от началниците на сектори в 

отдел „Контрол“, в резултат 

на което са засегнати 4 екипа 

в отдела или общо 30 ОП. 
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Риск от 

непредприемане 

на определени 

действия, 

съгласно 

действащите 

процедури и 

политиката на 

НАП, което би 

довело до 

въвличане в 

данъчни 

злоупотреби или 

отклонение от 

данъчно 

облагане на 

задължени лица.  

(Среден риск) 

10. Изпращане 

на уведомителни 

писма до 

задължените 

лица и 

организиране на 

срещи с 

представители 

на бизнеса с 

оглед 

своевременно 

прекратяване и 

последващо 

предотвратяване 

на извършване 

на неправомерни 

действия, 

водещи до 

въвличане в 

данъчни измами 

и злоупотреби. 

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 

доброволно 

направените 

корекции и 

допълнително 

начислени 

данъчни и 

осигурителни 

задължения. 

Брой лица, 

коригирали 

поведението си 

след 

изпращане на 

писма и техния 

относителен 

дял. 

Директор на 

дирекция 

РОС; 

директори на 

дирекции 

„Контрол“ в 

ТД на НАП 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

- Брой изпратени 

уведомителни писма: 354 бр.; 

- Брой проведени срещи с 

представители на бизнеса: 1 

бр.; 

Информираността е 

допринесла за спазване на 

законодателството, в 

резултат, на което е 

постигнат общ размер на 

доброволни корекции и 

допълнително начислени 

задължения:   

1 067 139,56 лв. , в т.ч.:  

 Размер на доброволно 

коригиран данъчен кредит по  

Закона за данък върху 

добавената стойност 
(ЗДДС): 760 309,49 лв.; 

 Допълнително начислени 

данъци по Закона за 

корпоративното подоходно 

облагане (ЗКПО): 285 322,23 

лв.; 

 Допълнително начислени 

данъци по Закон за 

данъците върху доходите 

на физическите лица 
(ЗДДФЛ): 18 271,93 лв.; 

 Допълнително начислени 
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задължителни осигуровки по 

Кодекса за социално 

осигуряване (КСО) и Закона 

за здравното осигуряване 
(ЗЗО): 3 235,91 лв.; 

 Брой на ЗЛ коригирали 

поведението след изпращане 

на писма: 362 бр. лица; 

 

 Относителен дял на 

лицата с коригирано 

поведение след изпращане на 

уведомителни писма: 

102,26%.   

(*бел.: в текущия отчетен 

период в някои ТД не са 

изпращани уведомителни 

писма, но има отчетени 

корекции и положително 

повлияни лица, на които са 

били изпратени писма в 

предходни отчетни 

периоди). 

Риск от 

субективно 

определяне на 

отговорен 

публичен 

изпълнител с 

оглед 

предприемане 

или 

непредприемане 

11.Ограничаване 

на субективното 

определяне на 

отговорен 

публичен 

изпълнител за 

обезпечаване и 

събиране на 

публичните 

задължения на 

Намаляване на 

риска от 

корупционни 

практики.  

Постоя-

нен 

За всички нови 

длъжници 

(100%), 

отговорният 

публичен 

изпълнител е 

определен чрез 

функционал-

ността за 

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 
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на определени 

действия.  

(Нисък риск) 

 

нови длъжници 

чрез 

автоматизира-

ната 

функционал-

ност, 

обезпечаваща 

процеса. 

автоматизи-

рано 

разпределение. 

преразпределение на 

длъжниците също е 

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 

незаконо-

съобразни 

актове в 

изпълнителните 

производства. 

(Среден риск) 

12. Разработване 

и внедряване на 

функционалност 

за задължително 

съгласуване от 

ръководител на 

разпореждания 

за прекратяване 

на изпълнително 

дело, поради 

изтекла давност 

или 

несъбираемост 

Превенция на 

корупцията и 

ограничаване на 

корупционния 

риск от издаване 

на незаконо-

съобразни 

разпореждания за 

прекратяване на 

изпълнителното 

дело. 

31.01.2022 

г. 

Внедрена 

функционал-

ност. 

Директор на 

дирекция 

„Събиране“ 

Мярката е изпълнена. 

От 10.01.2022 г. в ИС 

„Събиране“ е внедрена нова 

функционалност за 

задължително съгласуване от 

ръководител на 

разпореждания за 

прекратяване на 

изпълнително дело, поради 

изтекла давност или 

несъбираемост на 

публичните вземания. 
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на публичните 

вземания. 

Риск от 

неоснователно 

издаване на 

лиценз или 

непредприемане 

на действия за 

прекратяване, 

отнемане на 

лиценз. 

(Среден риск) 

 

13. Прилагане на 

принципа на 

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 - 16 

бр.;  

 Брой издадени лицензи 69 

бр.; 

 Издадени решения 655 

бр., от тях издадени Решения 

за прекратяване 8 бр.; 

 Издадени удостоверения 

546 бр.; 

 Няма констатирани 

нарушения; 

 Няма отнети за първо 

тримесечие лицензи.  

 

 

Риск от 

възможни 

корупционни 

практики при 

извършване на 

контролни 

действия от 

страна на 

органи по 

приходите. 

(Среден риск) 

14. Проучване за 

нагласите на 

бизнеса към 

контролните 

действия на 

НАП, чрез 

провеждане на 

анкетно 

проучване. 

 

Получаване на 

обратна връзка с 

цел превенция и 

ограничаване на 

възможни прояви 

на корупционни 

практики. 

Постоя-

нен 

Брой 

попълнени 

анкетни карти. 

Извършен 

анализ на 

резултатите. 

Брой 

предприети 

действия при 

наличие на 

Ръководител 

на 

Инспекторат; 

директор на 

дирекция 

„Комуника-

ции“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

От стартирането на анкетата 

до края на настоящото 

тримесечие, тя е попълнена 

от 85 респондента.  

Направен е предварителен 

анализ с цел изследване на 

тенденции и проследяване на 

идентифицирани проблемни 
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индикации за 

прояви на 

корупционни 

практики. 

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, в 

т.ч. и на фейсбук страницата 

на НАП, на Анкетата, 

провеждана на интернет 

страницата на Агенцията. 

 

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 

неизпълнение 

Риск от 

представяне на 

документи с 

невярно 

съдържание с 

цел облага, 

както и 

корупционен 

риск, свързан с 

издаване на 

документ в по-

15. 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 

Постоя-

нен 

Брой 

предоставени 

съгласия. 

 

Директор на 

дирекция 

„Обслужване“ 

 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

За периода от 01.01.2022 г. 

до 31.03.2022 г. и на база 

подадени 16 бр. заявления за 

включване до регистри, 

администрирани от НАП, за 

периода е предоставен 

достъп на 6 институции, 
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кратък срок. 

(Нисък риск) 

администрация. общини, съдилища, лица с 

публични функции, като: 

 на 4 от тях е предоставен 

достъп до Регистъра на 

задължените лица със 

„Справка за наличие или 

липса на задължения“; 

 на 5 от тях е предоставен 

достъп до Регистъра на 

уведомленията за сключване, 

изменение или 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 3 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 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                                1 „Публична информация“ - TLP-WHITE Страница. 18 от 35  

 

 

справки, както и намаляване 

на прекия контакт с 

администрацията. 

Риск от 

корупционни 

прояви при 

личен контакт 

между служител 

и клиент. 

(Нисък риск) 

16. Разширяване 

на обхвата на 

услугите, 

предоставяни по 

електронен път с 

КЕП и/или ПИК. 

 

Превенция на 

корупцията, 

улеснен достъп до 

административ-

ните услуги на 

НАП и 

намаляване на 

административ-

ната тежест. 

Постоя-

нен 

Брой въведени 

нови 

електронни 

услуги. 

Директор на 

дирекция 

„Обслужване“ 

 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 
Реализирана е възможност за 

достъпване на е-услуги с 

контролиран достъп през 

новия портал на НАП. 

В периода от 01.01.2022 г. до 

31.03.2022 г. са предоставени 

11 нови електронни услуги, 

от които: 

с КЕП и с ПИК: 

1. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 

осигурително 

законодателство за заето 

лице / Уведомление по чл. 15 

от Регламент (ЕО) 

№987/2009 - (ОКд236). 

2. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 

осигурително 

законодателство за заето 

лице на територията на две 

или повече държави-членки / 

Уведомление по чл.16 (1) от 

Регламент (ЕО) № 987/2009 
-  (ОКд237). 

 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                                1 „Публична информация“ - TLP-WHITE Страница. 19 от 35  

 

 

3. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 

осигурително 

законодателство за 

самостоятелно заето лице / 

Уведомление по чл. 15 от 

Регламент (ЕО) № 987/2009 
- (ОКд238). 

4.. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 

осигурително 

законодателство за 

самостоятелно заето лице на 

територията на две или 

повече държави-членки / 

Уведомление по чл.16 (1) от 

Регламент (ЕО) № 987/2009 
– (ОКд239). 

5. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 

осигурително 

законодателство за заето 

лице и самостоятелно заето 

лице в различни държави-

членки / Уведомление по 

чл.16 (1) от Регламент (ЕО) 

№987/2009 – (ОКд240). 

6. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 
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осигурително 

законодателство за член на 

договорно наетия персонал 

на ЕО / Уведомление по чл. 

17 от Регламент (ЕО) 

№987/2009 – (ОКд241). 

7. Подаване на искане за 

издаване на удостоверение 

А1 за приложимото 

осигурително 

законодателство за заето 

лице или самостоятелно 

заето лице в една държава-

членка – (ОКд284). 

8. Приемане на искане за 

прихващане или 

възстановяване на 

надвнесени суми. 

с КЕП: 

1. Приемане на декларация за 

дължими държавни такси за 

поддържане на лиценз за 

организиране на хазартни 

игри и за издаване и 

поддържане на лиценз за 

онлайн залагания. 

2. Връчване на документи - 

производство по 

обезпечаване и събиране на 

публични вземания. 

3. Връчване на документи - 

процеси по 

вписване/отразяване на 
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обезпечителни мерки. 

 

 

 

Риск от 

корупционни 

прояви в 

резултат на пряк 

контакт между 

служител и 

клиент. 

(Нисък риск) 

 

17. Действащи 

автоматизирани 

услуги и 

възможности за 

получаване на 

справки и 

автоматична 

информация при 

непрекъснат 

режим (24/7) на 

информационния 

телефон на НАП. 

Намаляване на 

административ-

ната тежест и 

прекия контакт 

между служители 

и клиенти, респ. 

вероятността за 

възникване на 

корупционни 

прояви. 

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 годината са 

актуализирани всички 

интерфейси и 

функционалности в 

автоматизираните услуги 

предоставяни на 

информационния телефон на 

НАП 0700 18 700, като 

текущо се извършват 

проверки за обезпечаване 

безпрепятственото им 

функциониране и ползване 

от клиентите на НАП. Във 

връзка с навременно 

съобщаване на информация, 

касаеща голям кръг от 

клиентите на НАП на 

телефонен номер 0700 18 700 

се използва услугата „текст в 

реч“. 

През първото тримесечие на 

годината ползваните 

автоматизирани услуги, 

предложени на 

информационния телефон на 

НАП са 231 384, като 
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съобразно търсената 

информация същите са, както 

следва:  

- Справка за ДЗПО, 

използвана 212 585 пъти; 

- Направени са 14 560  

справки за здравен статус;  

- Информацията „Къде и как 

да платим данъци и 

осигурителни вноски“ е 

прослушана 2 465 пъти;  

- Справката за ДДС е 

използвана 1 774 пъти. 

Изпълнението на мярката е 

довело до намаляване на 

административната тежест 

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 

неизпълнение 

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 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                                1 „Публична информация“ - TLP-WHITE Страница. 23 от 35  

 

 

Конкретно 

идентифициран 

корупционен риск  

Описание на 

мярката 

Крайна цел на 

мярката 

Срок за 

изпълне-

ние и етапи 

Индикатор Отговорно 

лице 

Изпълнение/ 

неизпълнение 

Причини при 

неизпълнение 

Риск от 

противоречива 

практика на 

органите на 

НАП и празноти 

в законодателст-

вото, които не 

могат да се 

попълнят без 

законодателна 

промяна. 

(Среден риск) 

18. 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: 

Въз основа на изготвено 

предложение е приета 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 

Н-4 от 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 (Обн. ДБ  

25, от 29.3.2022 г.) 
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Липсата на 

разясняване на 

разпоредбите и 

на унифициране 

на практиката 

на органите по 

приходите и 

публичните 

изпълнители 

може да доведе 

до разнородна 

практика на 

органите на 

НАП. 

(Нисък риск) 

19. Изготвени 

общи становища 

за унифициране 

на практиката на 

органите по 

приходите и 

публичните 

изпълнители. 

 

Разясняване на 

разпоредбите с 

цел правилното 

им прилагане. 

Постоя-

нен 

Брой общи 

становища. 

Директор на 

дирекция 

ДОМ и  

 

директори на 

всички 

функционал-

ни дирекции - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

- Становище изх. №15-00-

3/30.03.2022 г. относно 

инвестиране на преотстъпен 

корпоративен данък по реда  

на чл. 189б от ЗКПО;  

- Становище изх. №20-00-

11/17.01.2022 г. относно 

данъчно третиране по ЗДДС 

и ЗКПО на предоставени на 

доставчиците на 

електрическа енергия от 

Министерство на 

енергетиката (МЕ) 

безвъзмездни средства във 

връзка с прилагане на 

мярката по Програмата за 

компенсиране на небитови 

крайни клиенти на 

електрическа енергия с 

подпомагане от 110 

лв./MWh;  

- Становище изх. № 20-00-

16 от 25.01.2022 г. относно 

промени в Закона за 

административните 

нарушения и наказания, в 

сила от 23 декември 2021 г.; 

- Становище изх. №20-00-23 

от 28.01.2022 г. по прилагане 

на Закон за прилагане на 
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разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на 

Република България за 2021 

г., Закона за бюджета на 

държавното обществено 

осигуряване за 2021 г. и 

Закона за бюджета на 

Националната 

здравноосигурителна каса 
за 2021 г.;    

- Становище  изх. №20-00-

43 от 08.03.2022 г. по 

прилагане на Закон за 

бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 

2022 г. и Закон за бюджета 

на Националната 

здравноосигурителна каса 
за 2022 г.;  

- Становище  изх. №М-24-

28-1968 от 07.02.2022 г. по 

прилагане на Глава девета 

„Данъчна и осигурителна 

информация“ от Данъчно-

осигурителния процесуален 

кодекс (ДОПК)  и 

правилното издаване и 

връчване на постановени 

решения за отказ за издаване 

на удостоверения А1 относно 

приложимото осигурително 

законодателство. 

От Д-я ДВ С писмо изх. 
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Дирекция 

„Държавни 

вземания“ 

№20-00-112#6/04.03.2022 г. 

на зам. изпълнителен 

директор на НАП до ТД на 

НАП Велико Търново е 

изразено становище относно 

предявяване на иск по чл. 

170 от ЗЗД срещу страните 

по ипотечен договор, 

отнасящ се до отнет в полза 

на държавата недвижим имот  

 

 

Риск от 

разнородно 

прилагане на 

административ-

ната и съдебната 

практика. 

(Нисък риск) 

 

20. Изготвяне на 

ежегодни и 

извънредни 

анализи на 

административ-

ната практика на 

НАП и 

съдебната 

практика. 

Разясняване на 

разпоредбите с 

цел правилното 

им прилагане. 

Постоя-

нен 

Брой изготвени 

анализи. 

Директор на 

дирекция 

ДОМ, 

директорите 

на дирекции 

ОДОП и 

директор на 

ТД на НАП 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Утвърден е със заповед № З-

ЦУ-209 от 17.02.2022 г. на 

изпълнителния директор на 

НАП обобщен анализ на 

административната и 

съдебна данъчно-

осигурителна практика за 

2020 г. 

Утвърдени са със заповед № 

З-ЦУ-467 от 25.03.2022г. на 

изпълнителния директор на 

НАП теми за анализ на 
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административната и 

съдебна практика за периода  

от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 

г.: 

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 

неизпълнение 

Личният 

контакт при 

връчване на 

документи, 

издадени от 

органи на НАП 

и публични 

изпълнители, 

може да е 

предпоставка за 

корупционни 

практики. 

(Среден риск) 

21. 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 

чрез 

използването 

на всички 

видове 

информа-

ционни 

системи в 

НАП. 

Директори на 

дирекции: 

„Събиране“, 

„Контрол“ и 

„Обслужване“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

В периода 01.01.2022 г. – 

31.03.2022 г. чрез 

информационна система 

„РМС – Плащания“  

(5 025 бр.) и информационна 

система „Връчвания“  

(128 485 бр.) са връчени 

общо 133 510 бр. документи 

за целите на 

принудителното събиране 
на просрочени публични 

задължения. 

За периода 01.01-31.03.2022 

г. в хода на контролни 

производства на задължени 

лица по електронен път са 

връчени/предоставени   

134 498 бр. документи. 

Изпълнението на мярката е 

довело до ограничаване на 

личния контакт при връчване 
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на документи, издадени от 

органи по приходите и 

публичните изпълнители. 

За периода от 01.01.2022 г. 

до 31.03.2022 г. дирекция 

„Обслужване“ е връчила 

чрез ИС „Връчвания“  73 955 

бр. документи. 

 

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) 

22. 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“; 

директор на 

дирекция 

„Събиране“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

През периода от дирекция 

Информационен център са 

провеждани 6 изходящи 

телефонни кампании (ИТК)  

насочени към 26 719 ЗЛ с 

просрочени задължения към 

бюджета в размер на  

86 460 711 лв.  

В началото на периода е 

приключена ИТК стартирана 

през 2021 г. насочена към  

8 638 ЗЛ с просрочени 

задължения по ГДД по чл. 50 

от ЗДДФЛ. По кампанията са 

отчетени резултати, свързани 

с намаление на задълженията 

при 5 781 ЗЛ  (73 %) от 

лицата с осъществен контакт 

в размер на 2 869 503 лв., 

като при  

4 247 ЗЛ (54 %) се наблюдава 
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пълно погасяване на всички 

задължения в размер на  

1 971 883 лв. През периода са 

проведени 4 ИТК насочени 

към 20 944 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. Осъществен е успешен 

контакт с 78 % от 

селектираните лица. По три 

от проведените кампании са 

отчетени резултати свързани 

с намаляване на 

задълженията при 48 % от 

лицата в размер на     

17 158 614 лв. При 29 % от 

лицата е констатирано пълно 

погасяване на всички 

задължения в размер на  

8 861 500 лв. Отчетени са и 

допълнителни резултати, 

свързани с пълно погасяване 

на задължения, за които е 

съществувал риск от 

изтичане на давност в размер 

на 514 777 лв. при  

3 556 ЗЛ (36,3 %).  

В периода 16.03. 2022 г. - 
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25.03.2022 г. стартира 

провеждане на кампания по 

два списъка отговарящи на 

утвърдени подходи за работа 

с Наръчника на задължени 

лица с включени 3 400 ЗЛ, с 

просрочени задължения в 

размер на 8 180 231 лв. 

Осъществен е успешен 

контакт с 2 746 от 

селектираните лица (81%).  

Отчетени  са резултати 

свързани с намаляване на 

задълженията при 65 % от 

лицата с осъществен контакт 

в размер на  4 341 541 лв., 

при 1 273 лица (46%) е 

отчетено пълно погасяване 

на всички задължения в 

размер на 2 601 125 лв. 

По кампанията предстои да 

бъдат отчетени резултати. 

По инициатива на 

дирекция „Събиране“ в 

периода от 01.01-31.03.2022 

г., чрез разработената в края 

на 2017 г. в НАП 

функционалност за 

автоматично изпращане на 

електронни съобщения, са 

изпратени 629 611 броя 

уведомителни/ 

напомнителни/ 



 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЦУ на НАП 2022 г.                                                                                                                                                1 „Публична информация“ - TLP-WHITE Страница. 31 от 35  

 

 

предупредителни електронни 

съобщения до 597 434 ЗЛ, 

които не са погасили 

задълженията си в срок. 

Информираността е 

допринесла за намаляване на 

прекия контакт на ЗЛ в 

администрацията. 

Личният 

контакт при 

връчване на 

решения и 

писма за 

предоставяне на 

документи, 

издадени от 

НАП, може да е 

предпоставка за 

корупционни 

практики. 

(Среден риск) 

23. Връчване на 

решения и писма 

за предоставяне 

на документи по 

електронен път. 

Ограничаване на 

личния контакт 

при връчване на 

решения и писма 

за предоставяне 

на документи, 

издадени от НАП. 

Постоя-

нен 

Брой решения и 

писма за 

предоставяне на 

документи, 

връчени по 

електронен път 

чрез информа-

ционна система 

БИДИС. 

Директор на 

дирекция 

„Надзор 

върху хазарта 

и хазартните 

дейности“ 

Мярката се изпълнява, 

като са предприети 

следните действия: 

Брой решения връчени по 

електронен път чрез 

информационна система 

БИДИС - 655 броя. 

Изпълнението на мярката е 

довело до ограничаване на 

личния контакт при връчване 

на документи, издадени от 

НАП. 

 

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 

24. Информационни 

кампании с цел повишаване 

на информираността за 

новостите в данъчно-

осигурителното 

законодателство, 

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Комуникации“ 

Мярката се изпълнява, като са предприети 

следните действия: 

През периода са изпратени 28 прессъобщения 

до медиите. Организиран е мейлинг до 

организаторите на хазартни игри. Подготвени 

са 52 отговори на журналистически въпроси. 
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администрацията, 

което от своя страна 

предпоставя риск от 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

популяризиране на е-услуги 

на НАП и други 

комуникационни действия, 

насочени към клиентите на 

администрацията. 

Стартирана е обществена поръчка в две 

обособени позиции за провеждане на 

кампания „Заплата в плик“ и „Данъчно-

осигурителни рискове“. Проведени са 

работни срещи за планиране на 

информационните кампании.  

Изготвени са прессъобщения за стойността на 

здравните вноски, публикувани постове в 

социалната мрежа на тема здравно 

осигуряване, подготвени са брошури за 

здравно осигуряване за самоосигуряващи се, 

продажби на стоки в Интернет и сигурност 

при отсядане в хотел. Проведена е 

разяснителна капания за данъчните 

облекчения с постове във Фейсбук. 

Проведена е пресконференция за старта на 

данъчната кампания. Изготвени са опорни 

точки и са организирани 10 телевизионни и 

радио участия на представители на висшия 

мениджмънт и директори на дирекции.  

Продължава комуникационната кампания за 

популяризиране на европейския данъчен 

портал TAXedu. 

Риск от 

несвоевременно 

идентифициране на 

възможни 

корупционни 

практики, 

респективно 

несвоевременно 

предприети 

25. Провеждане на 

мониторингово проучване 

за спазване на данъчно-

осигурителните задължения 

с цел проследяване на 

общественото мнение към 

Агенцията. 

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Комуникации“ 

Мярката се изпълнява, като са предприети 

следните действия: 

Проведена е обществена поръчка за избор на 

изпълнител. Ревизирани са въпросниците. 

Избран е изпълнител и проучването се 

провежда на терен. 
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действия за 

превенция на 

корупционни 

прояви. 

(Нисък риск) 

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) 

26. 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“ 

Мярката се изпълнява, като са предприети 

следните действия: 

Актуализирано е съдържание, формуляри, 

образци на документи, свързани с промените 

в данъчно-осигурителното законодателство, в 

сила от 1 януари 2022 г. в Интернет 

страницата на НАП. Актуализирани са 340 

документа. Публикувани са 43 документа в 

рубриката „Профил на купувача“. Създадени 

и преструктурирани 7 рубрики. 

 

Липса на 

прозрачност. 

(нисък риск) 

27. 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“

, ръководител 

на Инспекторат 

Мярката се изпълнява, като са предприети 

следните действия: 

В периода е публикуван годишния отчет по 

Антикорупционен план на НАП за 2021 г., 

както и Антикорупционен план на НАП за 

2022 г. 

 

Липсата на 

прозрачност в 

действията на НАП, 

свързани с 

конфискувани и 

отнети в полза на 

държавата 

28. Актуализиране на 

информацията в „Регистър 

на НАП за конфискувани и 

отнети в полза на 

държавата недвижими 

имоти“ и публикуването й 

на интернет страницата на 

Постоянен Директор на 

дирекция 

„Държавни 

вземания“;  

директор на 

дирекция 

„Комуникации“ 

Мярката се изпълнява, като са предприети 

следните действия: 

Информацията в „Регистър на НАП за 

конфискувани и отнети в полза на държавата 

недвижими имоти“ е актуализирана от 

дирекция „Държавни вземания“ за месеци 

януари, февруари и март, 2022 г., и е 
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недвижими имоти, 

би могла да доведе 

до формирането на 

отрицателно 

обществено мнение 

за Агенцията и да 

доведе до 

корупционни 

рискове.  

(Нисък риск)  

НАП. изпратена за публикуване на дирекция 

„Комуникации“  

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 

 

 

3 

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. 

 

38 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 служители, 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. 

 

133 служители успешно са преминали курса 

за самообучение. 

 

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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В деловодствата 

на структурите 

на НАП на 

хартиен 

носител. 

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, както и подписани с 

електронен подпис на електронен адрес  

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/wps/portal/nra/kontakti, 

също подписани с електронен подпис. 

Национален телефон 

0700 18 700 на 

Информационния 

център на НАП. 

Кутии за сигнали, предложения и мнения в 

офисите на териториалните структури на 

НАП.  

 

Информацио

нна система 

за 

координация 

и 

комуникаци

я между 

антикорупци

онните 

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 и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), са изготвени вътрешни административни документи за 

защита на личните данни в НАП, както и са определени длъжностни лица по защита на данните, 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. 
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