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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                               

             

X
Рег. №
ЦУ на НАП

                                                                
 

 

 
Подписаният Борис Михайлов – изпълнителен директор на НАП, като разгледах 

Заявление за достъп до обществена информация, постъпило по електронен път в Централно 

управление на НАП и заведено с вх. №М-92-00-9 от 03.01.2023 г. от ГД „БОЕЦ – 

БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”, чрез Георги Георгиев, с адрес за 

кореспонденция - гр. Видин, комплекс „Панония“, бл. 4, вх. 3, ап. 157, взех предвид 

следното от фактическа и правна страна: 

 

Заявителят е отправил искане за предоставяне на следната информация: 

1. Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички 

видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение 

за 2022 г. раздаден на служителите на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 

ПРИХОДИТЕ? 

2. Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички 

видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение 

за 2022 г. раздаден на служителите в централното управление на 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ? 

3. Какъв е размера на сумата изплатена за трудови възнаграждения на 

служителите на НАП за 2022 г.? Колко са служителите на НАП през 2022 г.? 
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4. Какъв е размера на сумата изплатена за трудови възнаграждения на 

служителите в централното управление на  НАП за 2022 г? Колко са 

служителите в централното управление на  НАП през 2022 г.? 

5. Каква е сумата изплатена от НАП по граждански договори за 2022 г.?  

6. Използва ли НАП услуги на външни юридически кантори? Каква е сумата 

изплатена от НАП на външни юридически кантори за 2022 г.? 

7. Какъв е общият размерна допълнителното материално стимулиране и всички 

видове бонуси, премии и финансови стимули извън основното трудово 

възнаграждение получени от изпълнителният директор на НАП за 2022 г.?  

8. Колко служебни автомобила има НАП и какъв е техният пробег в километри за 

2022 г.?  

9. Какъв е общият размер на несъбраната сума от данъка върху добавената 

стойност, установена с влезли в сила ревизионни актове на НАП за 2022 г.? 

10. Какъв е общият размер на установеният с ревизионни актове на НАП дължим 

данък върху добавената стойност за 2022 г.? 

11. Какъв е общият размер на несъбраната сума от корпоративен данък, 

установена с влезли в сила ревизионни актове на НАП за 2022 г.? 

12. Какъв е общият размер на установеният с ревизионни актове на НАП дължим 

корпоративен данък за 2022 г.? 

 

            Като предпочитана форма за предоставяне на достъп до обществената информация 

е посочено в писмена форма, както и в електронен вид на електронната поща на БОЕЦ – 

gdboec@abv.bg .  

 

След преценка на отправеното искане и на съответните разпоредби на Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ), намирам същото за частично допустимо и 

основателно, досежно предоставянето на достъп до обобщена информация, свързана с 

обществения живот в Република България и даваща възможност на заявителя да си състави 

собствено мнение относно дейността на НАП като задължен по ЗДОИ субект, с което ще 

бъде постигната целта по чл. 2, ал. 1 на посочения закон, без да се допусне разкриване на 

данни, защитени от действащото законодателство, по отношение на които ЗДОИ е 

неприложим.   

mailto:gdboec@abv.bg
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С цел предоставяне на обективна информация, съобразно изискванията на ЗДОИ, 

следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 13 от Закона за Националната 

агенция за приходите (ЗНАП) в агенцията работят държавни служители и служители по 

трудово правоотношение. Възнаграждението на служителите се определя при условия и по 

ред, регламентирани в Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация (НЗСДА). Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от посочения нормативен 

акт брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.  

В този контекст елемент на брутното възнаграждение е и допълнителното 

възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) – чл. 19, т. 5 от НЗСДА. То се определя 

въз основа на поставена оценка, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата /чл. 67 от 

Закона за държавния служител/, за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, 

като разходите за ДВПР за цялата организация не може да надхвърлят 30 на сто от общия 

разход за възнаграждения. 

Относно поставения въпрос в т. 7 от заявлението следва да се има предвид, че чрез 

исканата информация, не се цели получаването на обществена информация или 

информация от обществения сектор, по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, а се изискват данни, 

защитени от действащото законодателство, отнасящи се за конкретно лице, и попадащи в 

обхвата на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Предвид 

това, получените от изпълнителния директор на НАП възнаграждения от какъвто и 

характер да са те, макар и в техния общ размер, освен че представляват лични данни, 

попадат и в обхвата на данъчната и осигурителна информация, по смисъла на разпоредбата 

на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвид изложеното, 

и на основание чл. 2, ал. 5 и  чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, исканата информация по т. 7 от 

заявлението  не следва да се предоставя.  

Относно питането по т. 8 от заявлението е необходимо да се уточни, че 

Националната агенция за приходите не разполага със собствени моторни превозни 

средства, които да ползва за подпомагане на дейността си. От април 2019 г. на основание 

проведени обществени поръчки по Закона за обществените поръчки се ползват 

автомобили под формата на оперативен лизинг/дългосрочен наем. 

По отношение на изисканата информация, описана в т. 9 и т. 11 от заявлението, е 

необходимо допълнително време  за извличане на данните от базите данни на НАП и 
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тяхното обработване, поради което на основание чл. 30, ал.1 от ЗДОИ, срокът за 

произнасяне по тези въпроси се удължава до 27.01.2023 г., за което заявителят се уведомява 

с настоящото решение.  

 

С оглед изложените мотиви и на основание чл. 28, ал. 1, чл. 30, ал. 1  и чл. 34 и чл. 

37 от ЗДОИ, 

 

                                                                    РЕШИХ: 

 

РАЗРЕШАВАМ предоставянето на достъп до изисканата със Заявление вх. №М-92-00-9 от 

03.01.2023 г. информация, както следва: 

 

По т. 1: Общият размер на допълнителното материално стимулиране (допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати (ДВПР) и всички видове бонуси и финансови 

стимули извън основното трудово възнаграждение за 2022 г. на служителите на 

Националната агенция за приходите е в размер на 34 944 567 лв. 

 

По т. 2: Общият размер на допълнителното материално стимулиране (ДВПР) и всички 

видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2022 г. 

на служителите в централното управление на Националната агенция за приходите е в 

размер на 12 591 892 лв. 

 

По т. 3: Общият размер на сумата отчетена за трудови възнаграждения на служителите на 

НАП назначени по трудови и служебни правоотношения за 2022 г. е в размер на 166 092 

030 лв. 

Служителите на НАП през 2022 г. са 7 895 бр. 

 

По т. 4: Общият размер на сумата отчетена за трудови възнаграждения на служителите           

в централно управление на НАП назначени по трудови и служебни правоотношения за     

2022 г. е в размер на 50 093 537 лв. 

Служителите в централно управление на НАП през 2022 г. са 1 873 бр.  
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По т. 5: Общият размер на сумата изплатена по граждански договори на НАП за 2022 г. е 

в размер на 37 470 лв. 

 

По т. 6: Не са ползвани услуги на външни юридически кантори за 2022 г., и съответно - в 

договорния регистър в ЦУ не са вписвани договори за такива услуги. 

 

По т. 8: През 2022 г. са ползвани 243 бр. автомобили и общият им изминат пробег е 

6 421 276 км, изминати за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. 

 

По т. 10: Общ размер на допълнително установени задължения за данък върху добавената 

стойност по издадени ревизионни актове през 2022 г. – 131 029 564,30 лв. 

 

По т. 12: Общ размер на допълнително установени задължения за корпоративен данък по 

издадени ревизионни актове през 2022 г. – 38 293 907,61 лв. 

 

ОТКАЗВАМ предоставянето на достъп до информацията по т. 7 от заявлението. 

 

УВЕДОМЯВАМ заявителя, че информацията по т. 9 и 11 от заявлението ще му бъде 

предоставена в срок до 27.01.2023г. 

 

 На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, настоящото решение се изпраща на ел. адрес: 

gdboec@abv.bg, в съответствие с отправеното искане. 

 

 На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ, решението подлежи на обжалване пред 

съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-

дневен срок от датата на връчване или получаване на уведомление за неговото изготвяне. 

 

        

 

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: 

     /БОРИС МИХАЙЛОВ/ 

 

mailto:gdboec@abv.bg
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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. 
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