НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52 Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В НАП ПРЕЗ 2021 Г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ
ИЛИ ДРУГИ АКТОВЕ ПО ТЯХ
В изпълнение на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ), целта на настоящия отчет е да представи
резултатите от образуваните в Агенцията през 2021 г. формални производства във
връзка с подадени писмени заявления за достъп до обществена информация/искания за
повторно използване на информация от обществения сектор. В Националната агенция
за приходите (НАП) е осигурена възможност за подаване на заявления/искания по
няколко начина: лично от заявителя в работно време на деловодствата на структурите
на НАП, по пощата на адресите на структурните звена на НАП, които са достъпни на
официалната интернет страницата на НАП, както и по електронен път.
1. Постъпили заявления от субекти на правото на достъп до обществена
информация/ искания за повторно използване на информация от обществения
сектор - по вид на подателя
Заявител

Брой постъпили заявления за достъп до
обществена информация/ искания за
повторно използване на информация от
обществения сектор

От граждани на Република България

39

От чужденци и лица без гражданство

0

От журналисти

18

От адвокати

12

От фирми

29

От неправителствени организации

9

От представители на политически партии

2

От съда

1

От ВУЗ

1

Общ брой

111
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2. Постъпили заявления за достъп до обществена информация/ искания за
повторно използване на информация от обществения сектор – по начин на
поискване
Начин на поискване на достъп до

Брой

обществена информация
Писмени заявления на хартиен носител

27

Електронни заявления (e-mail)

84

Общ брой

111

3. Постъпили заявления за достъп до обществена информация/ искания за
повторно използване от обществения сектор – по теми на исканата информация
поискване
Теми, по които е искана обществената

Брой

информация
Осъществяване на данъчно-осигурителен

36

контрол и събиране на публични вземания
Информация за количествата продадени горива,

24

съгласно подадените данни към НАП
Информация относно резултати свързани с

17

прилагането на данъчното и осигурителното
законодателство
Информация относно управление на човешките

14

ресурси, стопанисване и управление на
недвижими имоти и движими вещи от НАП
Информация свързана с хазартната дейност в

6

страната
Информация извън приложното поле на ЗДОИ

14*

и по която НАП не е компетентен орган да се
ЦУ на НАП 2022 г.
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произнесе
Общ брой

111

* 8 бр. заявления за достъп до обществена информация, постъпили в ЦУ на НАП, са
извън приложното поле на ЗДОИ. Съгласно чл. 8, т. 1 от ЗДОИ, разпоредбите на закона
относно достъпа до обществена не се прилагат за информация, която се предоставя във
връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Предвид
естеството на отправеното искане, същите са изпратени от дирекция „Правна“ в ЦУ на
НАП и отделите „Правен“ в ТД на НАП до съответното компетентно звено за изготвяне
на надлежни отговори до заявителите, с цел упражняване на техните права и законни
интереси, съгласно чл. 17 от ДОПК.
* 6 бр. заявления за достъп до обществена информация, постъпили в ЦУ на НАП, са
изпратени по компетентност до Националния статистически институт – 1 бр.; до
Висшия съдебен съвет – 1 бр.; до Министерството на вътрешните работи – 1 бр. и до
Министерство на финансите – 3 бр. , с копие до заявителя, на основание чл. 32, ал. 1 от
ЗДОИ.
4. Образувани производства по постъпили заявления за достъп до обществена
информация/искания за повторно използване на информация от обществения
сектор в Централно управление (ЦУ) и Териториалните дирекции (ТД) на НАП
4.1. По постъпилите в звената на НАП заявления за достъп до обществена
информация/искания за повторно използване на информация от обществения сектор, са
образувани формални производства, съгл. изискванията на ЗДОИ. В резултат на това
компетентните органи са се произнесли с надлежни актове, както следва:
Звено на НАП

Постъпили

Отговори

Решения

заявления

(брой)

(брой)

94*

29

59

4

4

0

(брой)
ЦУ на НАП
ТД на НАП София
ЦУ на НАП 2022 г.
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ТД на НАП Пловдив

0

0

0

ТД на НАП Велико

4

4

0

ТД на НАП Варна

7

6

1

ТД на НАП Бургас

1

1

0

ТД на НАП „Големи

1

1

0

111

45

60

Търново

данъкоплатци

и

осигурители“
(Общо)

* 6 бр. заявления за достъп до обществена информация, постъпили в ЦУ на НАП, са
изпратени по компетентност до Националния статистически институт – 1 бр.; до
Висшия съдебен съвет – 1 бр.; до Министерството на вътрешните работи – 1бр. и до
Министерство на финансите – 3 бр. , с копие до заявителя, на основание чл. 32, ал. 1 от
ЗДОИ.
5.

Резултати

от

разгледани

заявления

за

достъп

до

обществена

информация/искания за повторно използване на информация от обществения
сектор
Издадени решения или други актове за:

Брой

Предоставяне на пълен достъп

70

Предоставяне на частичен достъп

15

Отказ за предоставяне на достъп

10

Уведомление на заявителя за липса на

2

исканата обществена информация
Уведомление на заявителя, че исканата

8

информация е извън приложното поле на
ЗДОИ
Изпращане на постъпило заявление по

6

компетентност, на основание чл. 32, ал. 1 от
ЦУ на НАП 2022 г.
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ЗДОИ
Общ брой

111

Всички образувани формални производства по ЗДОИ, по които е налице произнасяне
от страна на решаващия орган, са приключени в законоустановените срокове, като
произнасянето е осъществено в 14-дневен срок, а по 2 бр. заявления – след уточняване
предмета на исканата обществена информация, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ и по
4 бр. заявления – след удължаване на срока, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ –
поради необходимост от допълнително време за подготовка на исканата информация.
6. Предоставяне на достъп до обществена информация чрез устни запитвания
В структурните звена на НАП се получават множество устни запитвания от страна на
граждани, юридически лица, журналисти и други, относно дейността и функциите на
Агенцията. В тези случаи отговори на поставените въпроси се дават основно от
дирекция „Комуникации” и „Информационен център” при ЦУ на НАП, респективно
лицата, отговарящи за връзките с обществеността в останалите структури на НАП, без
за това да се образуват формални производства.
7. Подадени жалби срещу решения/отговори по ЗДОИ, както следва:
7.1. Оспорва се направения отказ да бъде осигурен достъп на заявителя до
административен документ на НАП, съдържащ защитена информация относно
мрежовата и информационна сигурност на Агенцията. На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от
ГПК (не може да участва като съдия по делото лице относно което съществуват други
обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие), във
връзка с чл. 144 от АПК, образуваното адм. дело №1707/2021 г. по описа на
Административен съд – Варна е прекратено, т.к. не е в състояние да разгледа делото,
поради невъзможност за сформиране на състав. На основание чл. 133, ал. 3 от АПК,
делото е изпратено до ВАС с искане за постановяване изпращането му в съседен
административен съд. Делото е изпратено от ВАС за разглеждане от Административен
съд – Добрич.
ЦУ на НАП 2022 г.
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7.2. Оспорва се направеният отказ до исканата обществена информация във връзка с
прилагането на Закона за хазарта, като НАП се е мотивирала, че не разполага с тази
информация. Административен съд – София-град е уважил жалбата и се е произнесъл
със съдебно решение, като е върнал преписката на изпълнителния директор на НАП за
ново произнасяне по конкретни въпроси, визирани в решението.
8. От началото на месец юни 2021 г. издадените актове, с които се предоставя достъп
до обществена информация се публикуват на интернет страницата на НАП в специално
създадена нова рубриката „Прозрачно управление“, с цел прилагане на основните
принципи за предоставяне на достъп до обществена информация (чл. 6 от ЗДОИ) и
удовлетворяване на правото на гражданите за информираност, достъпност и откритост.
В тази рубрика, на основание чл. 15а от ЗДОИ, също така се публикува статистическа
информация и данни представляващи обществен интерес, включително основните
стратегически и оперативни документи, както и отчетите за дейността на НАП.
По отношение прилагането на Закона за достъп до обществена информация са
създадени две подрубрики:


Подрубрика „Достъп до информация“ съдържа: 1. Понятие за „достъп до
обществена информация“; 2. Редът и начинът за подаване на писмено заявление по
ЗДОИ, като са публикувани Указанията за прилагане на Закона за достъп от
служителите на НАП, съгласно Заповед №ЗЦУ-129 от 10.02.2016 г. на
изпълнителния директор на НАП, изменена със Заповед №ЗЦУ-206 от 10.02.2021 г.
и със Заповед №ЗЦУ-2526 от 19.07.2021 г.; 3. Публикувани са образци на документи
за достъп до обществена информация; 4. Годишните отчети от 2008 г. до 2020 г. за
постъпилите в НАП заявления за достъп до обществена информация и издадените
решения или други актове по тях.



Подрубрика „Актове по Закона за достъп до обществена информация“ съдържа:
издадените актове по Закона за достъп до обществена информация (решения и
писма-отговори) на изпълнителния директор на НАП, с които е предоставен пълен
или частичен достъп до исканата обществена информация. В публикуваните актове
надлежно са заличени личните данни.
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