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X
Рег. №

ЦУ на НАП

 

 

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ 

ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ 

ЕЛ. АДРЕС: gboec@abv.bg  

  

 

 

ОТНОСНО: Получена жалба за бавност, по реда на чл. 144, ал. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, с вх. №М-92-00-610#4/04.01.2023 г. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ, 

 

           По повод на Ваша жалба за бавност, по реда на чл. 144, ал. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), постъпила в Централно управление на 

Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-92-00-610#4/04.01.2023 г., Ви 

уведомявам следното: 

Във връзка с подадените от Вас в ЦУ на НАП сигнали, сте надлежно уведомен с писма, 

с изх. №М-92-00-610 от 25.01.2022 г. по описа на ЦУ на НАП, с изх. №20-00-1269#1 от 

15.03.2022 г. по описа на ТД на НАП София, с изх. №М-92-00-604 от 20.05.2022 г. по описа 

на ЦУ на НАП, с изх. №23-00-6473#1 от 22.06.2022 г. по описа на ТД на НАП „Големи 

данъкоплатци и осигурители“, с писмо с изх. №М-92-00-1078/27.09.2022 г. по описа на ЦУ 

на НАП. 

Към момента не са приключили ревизионите производства, възложени по повод на Ваш 

сигнал с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. на следните лица: 

-  ГЕОРГИ СТАНКОВ ЙОВЧЕВ – издаден е ревизионен доклад № Р-22000121003287-

092-001/22.12.2022 г., като същият не е връчен към момента; 

-   БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА – има текущо ревизионно производство; 

-   ИВАН ГРИГОРОВ САЗДОВ - има текущо ревизионно производство; 
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- СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА – издаден е ревизионен акт № Р-

22221021003273-091-001/26.07.2022 г., като същият е обжалван и не е влязъл в сила. 

След приключване на възложените производства във връзка с подадените от Вас 

сигнали, ще бъдете уведомен допълнително от съответните компетентни структури на 

НАП. 

Допълнително Ви уведомявам, че на останалите посочени лица във Ваш сигнал 

с вх. № М-92-00-610/28.05.2021 г. ревизионите производства са приключили, в резултат 

на което са издадени ревизионни актове, с които не са установени допълнителни 

задължения.  

Актовете издадени от НАП съдържат данъчна и осигурителна информация съгласно 

чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и същите могат да Ви бъдат 

предоставени при изпълнение на разпоредбите на: 

- чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК - въз основа на представено писмено съгласие на лицето, 

за което се отнася информацията; 

- чл. 75 от ДОПК - въз основа на мотивирано определение на съда. 

Относно текущите ревизионни производства, Ви информирам, че в ДОПК и 

Закона за Националната агенция за приходите са регламентирани и строго 

разграничени компетентностите на органите по приходите, изпълняващи различни 

функции в агенцията. Да изразява становище относно правоотношения, които са 

предмет на висящо ревизионно производство, не е в правомощията на изпълнителният 

директор на НАП, респективно на зам. изпълнителния директор на НАП, и би 

представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на органа по 

приходите, извършващ ревизията. Същият на основание чл. 4 от ДОПК следва да 

осъществи производството самостоятелно и независимо в рамките на своите 

функционални компетентности.  

 Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 от ДОПК „когато органът по приходите или 

публичният изпълнител не изпълнява задълженията си в установените срокове, 

задълженото лице има право да подаде жалба за бавност до горестоящия административен 

орган. Горестоящият орган се произнася в тридневен срок и дава задължителни указания на 

органа по приходите“ 
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При извършена проверка в информационните системи на НАП се установи, че 

спрямо ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”, с ЕИК 176949776, няма 

образувано текущо производство съгласно разпоредбите на Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс (ДОПК). В този контекст ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С 

ЕДНА ЦЕЛ“ не се явява задължено лице - страна в производство, по смисъла на 

горепосочената разпоредба, поради което постъпилата жалба не може да бъде разглеждана 

по реда на чл. 144, ал. 3 от ДОПК. 

  

 

                                ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:  

                        ЗОЯ ГАБРОВСКА 

 

 

 

Документът е електронно създаден и подписан, като данни за електронния подпис на издателя се 

визуализират в горния десен ъгъл на началната страница, съгласно действащите нормативни изисквания. 

  

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г.  
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на 

администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в 

Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nra.bg или да се свържете с нас 

на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.  

 

http://www.nra.bg/
http://www.nra.bg/
http://www.nra.bg/page?id=178
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