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ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ФОНД "СИГУРНОСТ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"
КОПИЕ: ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ НА НАП
гр. ....................................................................
ОТНОСНО: ред за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в Националната агенция за
приходите (НАП) чрез електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания, с
които е установено публичното вземане
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С писмо с изх. № 91-00-100#9/14.08.2018 г. на изпълнителния директор на НАП
Ви уведомихме за предстоящо внедряване на нова електронна услуга с контролиран
достъп от НАП за електронно предявяване на актове, с които е установено публично
вземане, съобразена с изискванията на чл. 220, ал. 1 от ДОПК. Считано от 03.12.2018 г.
електронната услуга е внедрена на реална среда, като с оглед осигуряване на достъп до
същата, моля да имате предвид следното:
І. Заявяване на достъп до електронна услуга „Приемане на актове, от които
произтича публично вземане на външни взискатели“
Достъп до електронната услуга се предоставя от НАП въз основа на нарочно
заявление по образец, подписано от лицето, представляващо съответния публичен
взискател. В тази връзка със Заповед № 1600/06.11.2018 г. на изпълнителния директор
на НАП са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни
основания), с които е установено публично вземане (Правилата), приложение към
настоящото писмо. Правилата, ведно с образците на заявление за ползване на
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електронната услуга (Приложение № 1) и на списък на администратори на електронната
услуга (Приложение № 2) са публикувани на официалната страница на НАП в Интернет
на адрес http://nap.bg/page?id=737. На посочения адрес НАП ще публикува и друга
полезна за публичните взискатели информация, свързана с електронната услуга.
В тази връзка, всеки публичен взискател следва да представи на изпълнителния
директор на НАП заявление, ведно със списък на определения/те служител/и за
администратори съгласно образците, публикувани на посочения по-горе адрес на
страницата на НАП в Интернет. Публичен взискател, който до момента на подаване на
заявлението вече е предоставил на НАП списък на администратори за ползване на
услугите на НАП с контролиран достъп, съгласно акт за взаимодействие, не подава
Приложение № 2, освен ако не е необходимо актуализирането му.
Заявлението и списъкът следва да бъдат представени в ЦУ на НАП по официален
път, както и с оглед оперативност - на електронен адрес sbr-usluga@nra.bg. Списъкът
следва да бъде представен в електронен формат (.xls – Excel файл).
Обръщам внимание, че от момента на присъединяване на съответния взискател
към електронната услуга, респективно от предоставянето на права на определените
служители за администратори или след подаване единствено на заявлението, когато
правата са предоставени преди това въз основа на акт за взаимодействие, НАП ще
преустанови приемането на изпълнителните основания, получени по други канали
извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен
обмен на съобщения, по имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди
подаване на заявлението, публичният взискател следва да се обърне към лицата за
контакт по т. I, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на
вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за
бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга.
Крайният срок за присъединяване на публичните взискатели, които към
настоящия момент предявяват публичните си вземания – за събиране в НАП към
електронната услуга е 31.03.2019 г. След тази дата се преустановява предявяването на
изпълнителни основания по други канали извън електронната услуга.
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ІІ. Предявяване на изпълнителни основания, издадени срещу лица без
национален идентификатор
С оглед осигуряване на възможност за предявяване чрез електронната услуга по
т. І на данни за изпълнителни основания, с които са установени публични вземания
срещу юридически или физически лица, без национален идентификатор - без единен
идентификационен код по Булстат/по Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, единен граждански номер (ЕГН)/личен номер
или личен номер на чужденец (ЛНЧ), е необходимо всеки длъжник да бъде еднозначно
индивидуализиран. В тази връзка, лице без национален идентификатор, за което
предстои предявяване на публичните му задължения за принудително събиране в НАП,
следва първо да получи служебен номер от НАП и едва след това данните за
изпълнителното основание да бъдат предявени чрез електронната услуга. За целта, е
необходимо публичният взискател да изпрати в компетентната по смисъла на чл. 8 от
ДОПК териториална дирекция (ТД) на НАП:
1. Искане за предприемане на действия за издаване на служебен номер на
длъжник, като се посочи и акта за установяване на публичните вземания, както и
следните данни за лицето:
 за физически лица - имена по документ за самоличност (паспорт или
заместващ го документ за пътуване), изписани на латиница и кирилица, ведно с копие на
документа, въз основа на който са предоставени данните, пол, дата (ден, месец, година),
място на раждане (държава), гражданство, статут на пребиваване, адрес, електронен
адрес (при възможност);
 за юридически лица – наименование, изписани на латиница и кирилица,
държава по регистрация, данъчен номер в държавата по регистрация, седалище и адрес
на управление, адрес за кореспонденция, електронен адрес (при възможност), имена на
представляващия юридическото лице и идентификационния му номер.
2. Заверен препис на акта за установяване на публичното вземане и на
доказателства, че същият е връчен - като приложение към искането.
3. Писмо от Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи, че
лицето не притежава ЛНЧ/ЛН – заверено копие.
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Взискателят ще получи от съответната ТД на НАП данни за служебния номер, въз
основа на който ще може да предяви вземането срещу това лице чрез електронната
услуга по т. І.
ІІІ. Особен случай за предявяване на изпълнително основание, издадено
срещу чуждестранно физическо или юридическо лице, спрямо които редът по т. І и
т. ІІ не се прилага
Описаният в т. ІІ ред за получаване на служебен номер от НАП и последващо
предявяване през електронната услуга по т. І не се прилага, когато:
 публичното вземане попада в предметния обхват на чл. 3 от Закона за
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и
решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС, обн. ДВ. бр. 15 от 23
февруари 2010 г., изм. ДВ. бр. 55 от 19 юли 2011 г.);
и
 същото е установено с влязло в сила наказателно постановление;
 санкционираното (задължено) лице има местоживеене или обичайно
пребиваване, притежава имущество, получава доходи, а за юридическото лице седалище, адрес на управление или адрес за кореспонденция, в друга държава - членка
на Европейския съюз.
В тези случаи, съгласно чл. 39, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗПИИРКОРНФС,
НАП следва да изпрати наказателното постановление на компетентния орган в друга
държава - членка на Европейския съюз, за признаване и изпълнение. За целта,
публичният взискател подава до дирекция „Централно звено за връзка“ в Централно
управление на НАП на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 следните
документи на хартиен носител:
1.

заявление/искане за изпращане на наказателни постановления по реда на

ЗПИИРКОРНФС, в което изрично е отбелязано, че сте запознати с обстоятелството, че
по сметка на държавния бюджет на Република България няма да постъпят средства в
резултат на извършени принудителни действия от компетентен орган в друга държава членка на Европейския съюз;
2.
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3.

решение на административен и/или съдебен орган, потвърждаващ или

изменящ титула за изпълнение – заверено копие;
4.

доказателства:

4.1.

за връчване на акта по т. 2 – със заверка от компетентно длъжностно лице,

че актът е връчен редовно и на коя дата;
4.2.

удостоверяващи промяна в задължението, чрез частично плащане или

прихващане, извършени до изпращане на преписката в НАП – заверени копия;
5.

данни за:

5.1.

вида и размера на публичното вземане – главница и лихва (ако е

лихвоносно), както и дата за доначисляване на лихва от НАП;
5.2.

дата на влизане в сила на акта по т. 2;

6.

попълнено удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР

на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови
санкции, Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС.
При необходимост от допълнителни разяснения или възникнали въпроси може да
се свържете:
 по т. І – г-жа Елисавета Стоименова, държавен експерт в дирекция „Събиране“
в Централно управление (ЦУ) на НАП, сл. тел. 02/9859-5076, електронен адрес:
e.stoimenova@nra.bg и

г-жа Мирослава Младенова, държавен експерт в дирекция

„Събиране“ в ЦУ на НАП, сл. тел. 02/9859-5039, електронен адрес: m.mladenova@nra.bg,
 по т. ІІІ – г-н Златан Добрев, главен експерт по приходите в дирекция
„Централно звено за връзка“ при ЦУ на НАП, сл. тел. 02/9859-3063, електронен адрес:
z.dobrev@nra.bg, г-жа Таня Славова-Лойд, държавен експерт по приходите в дирекция
„Централно звено за връзка“, сл. тел. 02/9859-3520, електронен адрес: t.slavovalloyd@nra.bg и г-жа Биляна Макариева, старши експерт по приходите в дирекция
„Централно звено за връзка“ при ЦУ на НАП, сл. тел. 02/9859-3521, електронен адрес:
b.makarieva@nra.bg.
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 за проблеми, които могат да възникнат с достъпа до електронната услуга – тел.
за връзка с НАП: 0700 18 700 или чрез имейл infocenter@nra.bg.
 за конкретни въпроси, разяснения, проблеми, технически грешки и грешки,
възникнали при работа с електронната услуга – допълнително ще бъде публикувана
информация на официалната страница на НАП на посочения по-горе Интернет адрес
http://nap.bg/page?id=737.
Приложение:
1.

Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с

които е установено публично вземане.
2.

Образец на заявление за ползване на електронната услуга - Приложение № 1.

3. Образец на списък на администратори на електронната услуга - Приложение
№ 2.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

п

/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/
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