УТВЪРДИЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/
/съгласно Заповед № ЗЦУ-1495/22.10.2018 г./
Отчет за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г. по Антикорупционен план на НАП 2018 г.
Лиляна Гинчина – ръководител на Инспекторат на НАП, отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки
Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки
Описание на мярката

Крайна цел на мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Отговорно
лице

Изпълнение

1. Създаване в
профила на купувача
на електронни
преписки на
обществените поръчки
с публикуване на
посочените в чл. 42,
ал. 2 от Закона за
обществените поръчки
документи и
информация.

Спазване на принципа
за публичност и
прозрачност.

Постоянен

Брой
създадени
електронни
преписки на
всички
процедури и
обяви за
възлагане на
обществени
поръчки в
НАП.

директор на
дирекция
„Правна“

Създадени са общо 59 бр.
ел. преписки на всички
процедури и събиране на
оферти с обява, от които:
47 бр. – за процедури и
12 бр. – за събиране на
оферти с обява.
Създадени са 35 бр. ел.
преписки за сключени
договори чрез директно
възлагане на стойност по
чл.20, ал.4 от Закона за
обществените поръчки
(ЗОП).
Създадена е 1 бр. ел.
преписка за процедура по
реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

Причини
при
неизпълнение

2. Анкета за активна
обратна връзка по
ЗОП.

Превенция на
Постоянен
корупцията и
намаляване на
корупционния риск чрез
своевременно
идентифициране и
елиминиране на
причините за зараждане
на корупционни
практики и нарушения в
процеса на възлагане и
изпълнение на
обществени поръчки.
Корупционен риск – извършване на контролни дейности

Брой
постъпили
анкети.

директор на Не са постъпили анкети за
дирекция
активна обратна връзка по
„Правна“,
ЗОП.
ръководител
на
Инспекторат

Липса на
активност от
заинтересованите
лица

Описание на мярката

Крайна цел на мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Отговорно
лице

Изпълнение

Причини
при
неизпълнение

1. Създаване на активен
диалог и
сътрудничество с
бизнеса с оглед
превенция и ранно
предупреждение за
необходими корекции
при деклариране чрез
изпращане на
уведомителни писма.

Информираност на
задължените лица за
спазване на данъчното
и осигурително
законодателство с цел
намаляване на
корупционния риск.

Постоянен

директор на
дирекция
„Контрол“

Изпратени са 20 бр.
уведомителни писма.
Доброволно коригиран е
ползван данъчен кредит по
Закона за данък върху
добавената стойност
(ЗДДС) в размер на
1 370 721,14 лв.

2. Организиране на
срещи между бизнеса и
НАП с цел

Информираност на
задължените лица за
спазване на данъчното

Постоянен

Брой
изпратени
уведомителни
писма и
размер на
направените
корекции от
лицата в
резултат на
изпратени
писма и/или
проведени
срещи с тях.
Брой
проведени
срещи с

директор на
дирекция
„Контрол“

Проведени са 12 срещи
между представители на
бизнеса и НАП.

представители
на бизнеса.

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.
3. Извършване на
мониторинг в
териториалните
дирекции относно
автоматизираното
разпределение на
ревизии.

и осигурително
законодателство с цел
намаляване на
корупционния риск.

Свеждане до минимум
на риска от
неприлагане на
автоматизирания
принцип при възлагане
на ревизии.

Постоянен

Брой доклади
от извършен
мониторинг.

директор на
дирекция
„Контрол“

4. Възлагане на
проверки на случаен
принцип и ротиране на
екипите, извършващи
фискален контрол.

Намаляване на риска от
евентуални
корупционни практики.

Постоянен

Установени
нарушения на
относимите
нормативни
актове и/или
процедури.

главен
директор на
главна
дирекция
„Фискален
контрол“

Извършен е преглед и
анализ във всяка от
териториалните дирекции
(ТД) на НАП за направени
промени в
автоматизираното
разпределение на екипи за
извършване на ревизии за
периода 01.01-30.06.2018 г.
Изготвени са 5 доклада - по
един за всяка ТД.
Възложени са 20 955 бр.
проверки на ротационен
принцип, като служителите
се включват в график и
задачите се разпределят от
оперативен център в
обхвата на съответната ТД
на НАП.
Съставени са 2 314 бр.
актове за установяване на
административни
нарушения, като са
издадени 568 бр.
наказателни постановления,
с обща сума на наложените

5. Извършване на
проверки на стоки с
висок фискален риск на
територията на
страната, съвместно с
други контролни
органи.

Ограничаване на
корупционни практики
чрез разширяване на
взаимодействието с
други контролни
органи.

Постоянен

Установени
нарушения на
относимите
нормативни
актове и/или
процедури.

главен
директор на
главна
дирекция
„Фискален
контрол“

административни наказания
(глоби и имуществени
санкции) в размер на
451 750 лв.
В сила са влезли 63 бр.
наказателни постановления,
с обща сума на наложените
административни наказания
(глоби и имуществени
санкции), в размер на
30 200 лв.
1. Осъществен е съвместен
оперативен контрол от
екипи на НАП, Българска
агенция по безопасност на
храните (БАБХ) и Областни
дирекции (ОД) на МВР на
търговски обекти в
страната, като са
извършени 50 бр. проверки
и са установени 29 бр.
административни
нарушения.
2. Извършени са съвместно
със служители на МВР и
Изпълнителна агенция по
лекарствата общо 8 бр.
проверки на обекти,
осъществяващи търговия на
дребно с лекарства и
лекарствени продукти
(аптеки) на територията на
Столична община, при
които са установени 8 бр.
нарушения за неспазване
разпоредбите на Наредба

№ Н-18/13.12.2006 г. за
регистриране и отчитане
на продажби в
търговските обекти чрез
фискални устройства.
3. За периода 08.0810.08.2018 г. са извършени
проверки на търговски
обекти (ТО), намиращи се
на територията на Стоково
тържище „Плодекс“ с адрес
гр. Русе, съвместно с други
контролни органи:
служители на ОД на МВР,
Държавна комисия по
стоковите борси и
тържищата, БАБХ и
Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по
труда“ - извършени 27 бр.
проверки, при които са
установени 10 бр.
нарушения на разпоредбите
на Наредба № Н18/13.12.2006 г. за
регистриране и отчитане
на продажби в
търговските обекти чрез
фискални устройства.
4. Лятна кампания:
За периода 01.07. –
31.08.2018 г. на
територията на ТД Бургас и
ТД Варна са извършени
общо проверки в обекти –
10 856 бр.; общо извършени

6. Видеонаблюдения
на проверки на
органите по приходите
от дирекция „Фискален
контрол“ на местата на
разтоварване/
получаване на стоки с
висок фискален риск.
7. Мониторинг
върху предприетите
действия за
обезпечаване и
събиране на публични
задължения с висок
фискален ефект.

Повишаване на
ефективността по
предотвратяване на
евентуални
корупционни практики.

Постоянен

Установени
нарушения на
относимите
нормативни
актове и/или
процедури.

главен
директор на
главна
дирекция
„Фискален
контрол“

Намаляване на броя на
некоректните
длъжници, обект на
мониторинг и
намаляване размера на
непогасения им
публичен дълг.

Постоянен

Намален брой
на
некоректните
длъжници,
обект на
мониторинг и
намален
размер на
непогасения
им публичен
дълг.

директор на
дирекция
„Събиране“

административни
нарушения – 1 421 бр.;
общо запечатани обекти –
260 бр.; общо проверки по
заснемане на ТО – 4 687 бр.
общо извършени обходни
патрули – 12 654 бр.;
Извършени са проверки с
други институции (МВР и
БАБХ) - 1 048 бр.
Продължава действието на
извършваното
видеонаблюдение на
местата за
получаване/разтоварване на
стоки с висок фискален
риск, като за периода са
осъществени 3 бр.
За периода са отчетени
резултатите от
извършваното наблюдение
за първото полугодие на
2018 г.
Обект на мониторинг към
30.06.2018 г. са 9 827
задължени лица (ЗЛ). От
тях 1 935 ЗЛ са намалили
задълженията си с 269,4
млн. лв. спрямо началото на
годината, в т.ч. 235 ЗЛ,
които са погасили изцяло
дълга си в размер на 61,3
млн. лв.

8. Проверка, анализ и
оценка на
имущественото
състояние на
служителите в НАП и
на конфликт на
интереси.

Превенция и
противодействие на
корупционни практики.

Постоянен

Установени
нарушения
при
деклариране
на имущество
и
обстоятелства
във връзка с
конфликт на
интереси.

ръководител
на
Инспекторат

Проверка на
имущественото състояние
на служители и за
установяване на конфликт
на интереси ще стартира
след утвърждаване на
Вътрешни правила,
съгласно изискванията на
Наредба за организацията
и реда за извършване на
проверка на декларациите
и за установяване
конфликт на интереси,
приета с Постановление
№ 209 от 26 септември
2018г. на Министерски
съвет, обнародвана в ДВ,
бр. 81 от 02 октомври
2018г.

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими
Описание на мярката

Крайна цел на мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Отговорно
лице

1. Взаимодействие и
електронен обмен на
данни с други
институции.

Намаляване на
административната
тежест. Улеснен достъп
до необходимата
информация.

Постоянен

Брой
инструкции.

директор на
дирекции:
„Обслужване“
„Правна“

Изпълнение

Причини
при
неизпълнение
За отчетния
период не са
подписани
нови актове
за взаимодействие
между НАП
и други
институции.

2. Предоставяне
на достъп до регистри
и справки, поддържани
от НАП в средата за
междурегистров обмен
– RegiX.

Намаляване на
корупционния риск и
административната
тежест. Улеснен достъп
до необходимата
администрация.

31.12.2018г.

Брой
предоставени
съгласия.

директор на
дирекция
„Обслужване“

Предоставен е достъп до
Регистъра на задължените
лица със „Справка за
наличие или липса на
задължения“ на 62 броя
лица (институции, общини,
съдилища, лица с публични
функции), както и 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 37 броя лица
(институции, съдилища,
лица с публични функции),
както следва:
 Общински
администрации: Борово,
Ботевград, Брезник, Бургас,
Бяла Слатина, Върбица,
Горна Малина, Гълъбово,
Долна Митрополия,
Дългопол, Каолиново,
Кнежа, Ковачевци,
Козлодуй, Костенец, Ловеч,
Мизия, Плевен, Разград,
Разлог, Руен, Русе,
Сандански, Сатовча,
Септември, Сухиндол,

Трявна, Тунджа, Харманли,
Челопеч, Шабла, Шумен;
 Столична община;
 Агенция за социално
подпомагане;
 Министерство на
икономиката;
 Областни дирекции
„Земеделие“: Благоевград,
Кюстендил, Перник,
Силистра, Разград, Смолян,
Варна, Видин, Габрово,
Добрич, Кърджали, Ловеч,
Монтана, Плевен, Пловдив,
Русе, София област,
Хасково и Шумен;
 частни съдебни
изпълнители - Георги
Дичев (peг. № 781), Делян
Николов (peг. № 804),
Милен Бъзински (peг. №
838) и Стоян Якимов (peг.
№ 844);
 Агенцията по геодезия,
картография и кадастър;
 Изпълнителна агенция
„Национален филмов
център“;
 Министерство на
вътрешните работи.

3. Разширяване на
обхвата на услугите,
предоставяни по
електронен път с КЕП
и/или ПИК.

Прозрачност,
публичност, улеснен
достъп до
административните
услуги на НАП.

31.12.2018г.

Брой
въведени
електронни
услуги.

директор на
дирекция
„Обслужване“

За отчетния
период няма
въведени
нови
е-услуги.

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани
професии
Описание на мярката

Крайна цел на мярката

Срок за
изпълнение и етапи

Индикатор

Отговорно
лице

Изпълнение

Причини
при
неизпълнение

Не е приложим в НАП,
_
_
_
_
поради липса на
законови задължения и
правомощия.
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на
нормативните актове
Описание на мярката

Крайна цел на мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Отговорно
лице

Изпълнение

1. Промяна
на законодателството 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.

Постоянен

Брой
предложения
за промяна на
нормативен
акт.

директор на
дирекции:
ДОМ,УЧР

1. Иницииран е проект за
Закон за изменение и
допълнение (ЗИД) на ЗДДС
с цел намаляване на
административната тежест,
оптимизиране на
контролната дейност и
хармонизиране на
българското
законодателство с
Директива 2006/112/ЕО на

Причини
при
неизпълнение

Съвета от 28 ноември
2006 година относно
общата система на данъка
върху добавената стойност:
- предвидено изменение на
чл. 27, ал. 1 и чл. 52, ал. 2
от ЗДДС, касаещ начина на
определяне данъчната
основа при доставка на
стоки, в съответствие с
уведомително писмо
№2017/4125 на ЕК;
- предвидено изменение на
чл. 176в, ал. 2 и 3 от ЗДДС,
касаещо определяне
размера на предоставеното
обезпечение за течни
горива, в съответствие с
уведомително писмо
№2017/4110 на ЕК;
- предвидено изменение на
чл. 107, т. 4 от ЗДДС,
касаещо всички
юридически лица, които са
в процес на ликвидация и
продължават да извършват
независима икономическа
дейност;
- предвидено изменение на
чл. 118 от ЗДДС, касаещо
случаите на продажба на
стоки и услуги чрез
електронен магазин и
регистрацията на тези
продажби чрез
фискален/системен бон в

електронен вид и
предоставянето му по
електронен път на
получателя. Създава се
нова ал. 19, с която НАП
създава и поддържа
публичен електронен
регистър на електронните
магазини;
- предвидено допълнение
на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС и
създаването на нови ал. 8, 9
и 10, касаещо мястото на
изпълнение на доставките
на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио и
телевизия и на услуги,
предоставяни по
електронен път в
съответствие с изменението
на Директива 2006/112/ЕО
на Съвета от 28 ноември
2006 година;
- предвидено създаване на
нова глава двадесета “а“ в
закона – „Отложено
начисляване на данъка при
внос“, със създаването на
чл. 167а и 167б, уреждащи
условията за възползване от
това право. Мярката е с цел
унифициране с
европейското
законодателство;
- в §1 от допълнителните
разпоредби на ЗДДС е

предвидено създаването на
точки 10, 11, 12, 88, 89 и 90
във връзка с изменението
на Директива
2006/112/ЕО на Съвета
от 28 ноември 2006 година
по отношение на данъчното
третиране на ваучери.
2. Иницииран е проект за
ЗИД на Закона за
корпоративното
подоходно облагане
(ЗКПО) с цел прецизиране
задълженията на
данъкоплатците при
подаване на годишна
данъчна декларация (ГДД).
Въвежда се възможност в
определени случаи,
въпреки че данъчно
задължено лице не
осъществява дейност по
смисъла на Закона за
счетоводството, то да
може да подаде ГДД.
Предвидено е допълнение
на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО и
чл. 158 от ЗКПО:
- възможност на
работодателите, които за
предходната година не са
били задължени и не са
подали ГДД, но за
текущата година желаят да
изберат облагане с данък
върху разходите на

доходите в натура,
представляващи разход в
натура, да направят това
чрез подаване на ГДД.
Предвидено е допълнение
на чл. 217, ал. 4 от ЗКПО:
- Инициирана е промяна в
реда за деклариране и
внасяне на дължимите
данъци за последния
данъчен период.
Целта е облекчаване на
процеса по деклариране и
внасяне на данъка при
прекратяване с ликвидация
или с обявяване в
несъстоятелност и
улесняване практическото
прилагане на закона.
3. Предложени са промени
в Закон за данъците
върху доходите на
физическите лица
(ЗДДФЛ), с които се цели
да се прецизират някои от
разпоредбите му и поконкретно:
- условието за липса на
задължения при ползване
на данъчните облекчения да
се прилага и при
подаването на коригиращи
данъчни декларации;
- синхронизиране на
разпоредбите на ЗДДФЛ с
тези на ЗКПО по

отношение на годишния
отчет за дейността;
- синхронизиране на
текстовете с
предложенията, направени
в ЗКПО при
заличаване/прекратяване на
предприятие;
- синхронизиране на
ЗДДФЛ с аналогична норма
в ЗКПО относно срока за
окончателния данък за
доходи от дивиденти под
формата на скрито
разпределение на
печалбата;
- предложено е ГДД и
декларацията по чл. 55, ал.
1 от ЗДДФЛ, които се
подават от
самоосигуряващи се лица,
да се подават само по
електронен път;
- предложено е справките
по чл. 73, ал. 1 и чл. 73а, ал.
5 от ЗДДФЛ да се подават
само по електронен път.
4. Направено е
предложение за промени в
Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ), с
които се цели постигане на
унифицирана
административна практика.
5. Иницииран е проект за
ЗИД на Данъчно-

осигурителен процесуален
кодекс (ДОПК) с цел
оптимизиране на
контролната дейност, поконкретно:
- създаване на ясни правила
при определяне на
териториалната
компетентност на органите
по приходите;
- надграждане на
фискалния контрол чрез
въвеждане на режим на
предварително деклариране
на данни за превозите на
стоки на територията на
Република България;
- възможност за
използването на електронни
документи като
доказателство във вида, в
който са създадени;
- оптимизиране процеса на
служебен обмен на
информация за целите на
комплексното
административно
обслужване;
- въвеждане на правила за
трансферно ценообразуване
при контролирани сделки.
6. Инициирана е и е приета
промяна на Наредба № Н18 от 13 декември 2006 г.
за регистриране и
отчитане на продажби в

2. Изготвени общи

становища за
унифициране на
практиката на
органите по
приходите.

Разясняване на
разпоредбите с цел
правилното им
прилагане.

Постоянен

Брой общи
становища.

директор на
дирекция
ДОМ и
директори на
всички
функционални
дирекции

търговските обекти чрез
фискални устройства, с
която се въвеждат
изисквания към софтуерите
за управление на
продажбите в търговски
обекти и към
производителите и
ползвателите на такъв
софтуер с цел
предотвратяване укриване
на обороти от продажби.
Изготвени са 3 бр.
становища относно:
- данъчно третиране по
ЗДДС и ЗКПО на дейността
на акредитираните
организации за
посредничество при
международно
осиновяване;
- данъчно третиране по
ЗДДС на изплащаните
премии на производители
на енергия от възобновяеми
енергийни източници и
високоефективна
комбинирана енергия;
- действието на
давностните срокове по
искания на лицата за
възстановяване на
недължимо платени суми.

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства
Описание на мярката

Крайна цел на мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Отговорно
лице

Изпълнение

1. Ранно третиране с
„меки способи“ на
лица с просрочени
задължения с цел
стимулиране на
доброволното
изпълнение и
избягване на
принудителни
действия.

Информираност на
задължените лица за
избягване на пряк
контакт с
администрацията.

Постоянен

Брой
проведени
кампании към
задължени
лица. Брой
уведомени
задължени
лица.

директор на
дирекция
“Информационен
център“

През периода e проведена
изходяща телефонна
кампания към 19 886 ЮЛ
селектирани с просрочени
задължения по ГДД по чл.
92 от ЗКПО за 2017
финансова година в размер
на 18,7 млн. лв. и общи
задължения в размер на
32,4 млн. лв.
Инициирани са 43 096
обаждания и е осъществен
контакт с 17 568 ЗЛ, като с
13 476 ЗЛ (77%) е
договорен конкретен
ангажимент за цялостно
или частично погасяване в
конкретен срок.
При извършен анализа на
поведението на лицата след
проведените преговори по
телефона е отчетено
намаление на задълженията
им по ЗКПО в размер на 9,2
млн. лв. (54% от размера на
задълженията на
селектираните лица, с
които е осъществен
контакт). По отношение на

Причини
при
неизпълнение

2. Подаване на
заявления (данни за
актове, от които
произтича публичното
вземане) по електронен
път от публични
взискатели към НАП.

Автоматизиране на
процеса, намаляване на
риска от грешки и
своевременно
отразяване на данните
от изпълнителните
титули.

Постоянен

Внедрена
функционалност.

директор на
дирекция
„Събиране“

общите задължения и
извършените плащания е
отчетено намаление на
общите задълженията в
размер на 10,5 млн. лв.
(34% от размера на всички
задълженията на
селектираните лица, с
които е осъществен
контакт), като това
намаление е отчетено при
9 595 лица (55% от
селектираните лица с
осъществен контакт).
В отчетния период, чрез
разработената в края на
2017 г. в НАП
функционалност за
автоматично изпращане
на електронни съобщения,
са изпратени 500 924 броя
уведомителни/
напомнителни/
предупредителни
електронни съобщения до
задължени лица със
задължения, които не са
погасени в срок.
С писмо от 14.08.2018 г. до
взискателите са изпратени
за потвърждаване
заложените в разработената
електронна услуга нарочни
номенклатури за:
- видовете актове, издавани
от компетентните органи на

съответната институция,
представляващи
изпълнителни основания;
- видовете публични
вземания,
установявани/налагани с
тях;
- структурните звена.
В периода 18 – 21.09.2018 г.
е проведено съвместно
тестване на електронната
услуга с част от публичните
взискатели – Столична
община, Комисия за
финансов надзор и Агенция
„Митници“.
Внедряването на
електронната услуга е
планирано за края на
годината.
3. Връчване на
документи по
електронен път.

Ограничаване на личния Постоянен
контакт при връчване на
документи/
актове, издадени от
органи на НАП.

Брой
документи/
актове,
връчени по
електронен
път.

директор на
дирекции:
„Събиране“,
„Контрол“,
„Обслужване“
„Държавни
вземания“

В отчетния период чрез
информационна система
„Уведомление РМС 593“ са
връчени 4 648 бр.
документи за целите на
принудителното събиране
на просрочени публични
задължения.
От 03.09.2018 г. е внедрена
нова информационна
система „РМС - Плащания“
чрез която до 30.09.2018 г.
за целите на
принудителното събиране

на просрочени публични
задължения са връчени
1 606 бр. документи.
За периода от 01.07.2018 г.
до 30.09.2018 г. в хода на
контролни производства на
задължени лица по
електронен път са
връчени/предоставени
90 956 бр. документи.
Връчени са 62 099 бр.
документи по ел. път чрез
ИС БИДИС.
Мерки за публичност
Описание на мярката

Срок за изпълнение
и етапи

Отговорно
лице

1. Информационни кампании за новостите
в данъчно-осигурителното
законодателство, популяризиране на еуслуги на НАП и други комуникационни
действия, насочени към клиентите на
администрацията.

Постоянен
(отчитане на
тримесечие)

директор на
дирекция
„Комуникации
и протокол“

Изпълнение

- За отчетния период са изпратени 11
прессъобщения, свързани с данъчни и
осигурителни промени и новости;
- Организирана е пресконференция във
връзка с промените в Наредба № Н-18 от
13 декември 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства;
- Отпечатани са 3 вида брошури в тираж от
340 000 броя на тема „Информационен
център“, ПИК и „Заплата в плик“.
„Информационния център на НАП“ и
„Заплата в плик“. Разпечатани са два вида
плакати за две кампании на НАП –
„Заплата в плик“ и „Влез в час данъците“

Причини
за неизпълнение

- Проведено е едно заседание на
Консултативния съвет към изпълнителния
директор на НАП на тема „Предстоящи
промени в данъчно-осигурителното
законодателство“;
- През отчетния период стартира
рекламната част от кампанията „Заплата
плик“. Инициативата има за задача да
запознае рисковите групи (трайно
безработни, нискоквалифицирани
работници, работещи в рискови браншове
и др.) с недостатъците от плащане на
осигурителни вноски върху по-нисък
размер от действителното възнаграждение.
- За отчетния период, като част от
кампанията „Лотария с касови бележки на
НАП“, която цели насърчаване отчитането
на оборотите в търговските обекти, са
регистрирани 4,3 млн. фискални бона от
участници в играта.
- С началото на учебната година (17
септември) беше даден старт на
кампанията „Влез в час с данъците“ 4.
Изработен и качен е първи видео урок.
Изтеглен е победител за първата награда.
2. Проучвания на удовлетвореността на
бизнеса и клиентите от предоставяните
услуги от НАП, анкети за проучване на
удовлетвореността.

Постоянен
(ежемесечен за
анкети и
едногодишен за
проучвания)

директор на
дирекция
„Комуникации
и протокол“

През следващото тримесечие ще стартира
процедура по избор на изпълнител на
годишно мониторингово проучване за
спазването на данъчните и осигурителни
задължения.

3. Публикуване на интернет страницата на
НАП-документи, данъчно-осигурителен
календар, актуални новини и други,
касаещи задължените лица.

Постоянен

директор на
дирекция
„Комуникации
и протокол“

Актуализирани документи на интернет
страницата за отчетния период – 89 бр.
Публикувани документи в рубрика
„Профил на купувача“ – 430 бр.

4. Публикуване на информация за
дейността на НАП на интернет страницата
на антикорупционни мерки и отчитане на
изпълнението им.

Постоянен

директор на
дирекция
„Комуникации
и протокол“,
ръководител на
Инспекторат

Утвърден е от изпълнителния директор на
НАП и е публикуван на интернет
страницата на агенцията Наръчник за
корпоративното подоходно облагане за
2018 г.
Публикувани са отчети за изпълнението на
мерките по Антикорупционен план на
НАП за периода 1 януари - 30 юни 2018г.

Обучения

Брой на
проведените
обучения

1 обучение

2 обучения

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по
всяка тема служители с длъжността им

Индикатор

Провеждане на въвеждащото обучение за новоназначени
служители с включени модули „Превенция на корупцията“ и
„Етичен кодекс“ по утвърдени материали и електронен курс.

Брой обучени
служители.

Обучение на служителите от функции „Фискален контрол“ и Брой обучени
„Оперативен контрол“ - присъствен и електронен курс на служители.
обучение на тема „Антикорупция“.

Изпълнение

Дистанционно обучение на тема
„Превенция и противодействие на
корупцията в администрацията“ са
преминали 197 служители.

55 новоназначени служители.

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали
Адрес

E-mail адрес

Телефонен номер

Специални кутии, поставени
в администрацията
/описание на
местонахождението/

По пощата на
адрес:
гр. София,
1000, бул.
„Дондуков“
№ 52 и на
адресите на
всички
структури на
НАП.

По ел. път на имейл адрес:
infocenter@nra.bg и подписани с
електронен подпис чрез 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
http://nra.bg/page?id=546 също
подписани с електронен подпис.

Чрез информационен център на Кутии за сигнали,
НАП на телефон: 0700 18 700. предложения и мнения в
офисите на териториалните
структури на НАП.

Други

Информационна
система за
координация и
комуникация между
антикорупционните
структури (ИСККАС)

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките

В НАП са утвърдени Вътрешни правила за защита на личните данни на лицата и Методика за анонимизиране на
индивидуалните данни. С цитираните документи се цели:
1. Осигуряване 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. Защита на лицата 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.
Предвидени са санкционни разпоредби по отношение на служителите на НАП при установени случаи на
нарушения.
3. Защита на информацията чрез ограничаване кръга на служителите, имащи достъп до данните, изложени в
сигнала.
4. Спазване на изискванията за анонимизиране на личните данни и вътрешните правила и процедури за защита на
обработваната в НАП информация.

