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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

От 1 юли 2014 г. органите по приходите са длъжни да предоставят на 

възложителите по чл.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на лицата, които 

организират процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП информация за 

наличието или липсата на задължения. От 1 януари 2016 г. компетентният орган в 

производството по комплексно административно обслужване (КАО) също може да 

изисква по служебен път удостоверение за наличие или липса на задължения от органите 

по приходите. С разпоредбите на чл. 87, ал. 10 и 11 от ДОПК се постига синхронизиране 

на данъчното законодателство с извършените промени в Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК) и Наредбата за административното обслужване относно задължението на 

администрациите да въведат комплексно административно обслужване, при което водеща 

роля има осигуряването но служебен път на информацията и доказателствените средства 

от други административни органи, необходими за издаването на индивидуален 

административен акт. 
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С наше писмо изх. № МС-05.15-57/15.02.2016 г. Ви беше изпратено писмо от 

изпълнителния директор на НАП, с което се конкретизира редът, по който 

заинтересованите администрации могат да изискват и получават от органите по приходите 

удостоверенията за наличие или липса на задължения. 

В допълнение към съществуващите начини за служебен обмен на данни относно 

наличието или липсата на задължения от възложители по ЗОП и от компетентен орган по 

КАО (на място в офнс на НАП и по пощата) от 1 ноември 2016 г. НАП е започнала 

предоставянето на електронна услуга, позволяваща подаване по електронен път на искане 

за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 отДОПК. Приложено Вп изпращаме писмо 

от изпълнителния директор на НАП, с което се иска съдействие за информиране на 

заинтересованите администрации и се съдържа информация за реда и начина за заявяване 

на услугата по електронен път. 

Във връзка с разпоредбите на чл.87, ал. 10 и 11 от ДОПК и на чл.36, ал.4 от АПК, 

както и предвид създадените възможности за заявяване и получаване на услугата по 

всички възможни начини моля да прекратите изискването на удостоверения за наличие 

или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато сте 

компетентен орган за извършването на административна услуга, за която е необходим 

такъв документ и да ги набавяте но служебен път от органите по приходите (НАП, 

Агенция „Митници" и общините". Напомняме Ви, че всяка администрация следва да 

обяви новите промени, свързани с предоставянето на административни услуги, като 

информира та това заинтересованите лица по реда на чл. 28, ал. 2 от АПК. 

Предвид постъпилите сигнали за неспазване на споменатото изискване в началото 

на следваща година ще бъде проведено наблюдение по метода „таен клиент" в цялата 

администрация. Нарушаването на принципа за еднократно събиране и създаване па данни, 

установен в чл.2 от Закона за електронното управление се наказва с гчоба в размер от 150 

до 750 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 300 до 1500 лв. 

Приложение: Писмо от НАП с их; № 1У1С-115.15-57/04.11.2016 г. 



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
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Щ до 
Г-Н БОЖАНОВ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА' 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

ОТНОСНО: Предоставяне на нова електронна услуга, позволяваща подаване на 

искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК но електронен път и 

заявяване на начина на получаване на издаденото удостоверение. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНОВ, 

В допълнение на наше писмо с изх.№ 03-00-10 ог 22.01.2016 г. бихме искали да 

Ви уведомим, че от 01.11.2016 г. Агенцията предоставя нова електронна услуга, 

позволяваща подаване по електронен път на искане за издаване на удостоверение 

съгласно чл. 87, ал. 11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно 

обслужване /КАО/ или упълномощено от него лице, както и заявяване на начините на 

получаване на удостоверението. 

По този начин се облекчават компетентните административни органи от 

различните институции, като се намалява времето и разходите за подаване на искане за 

издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения за целите на КАО п се 

повишава ефективността от действията на администрациите. 

Новата електронна услуга е достъпна през Електронния портал на НАП с 

квалифициран електронен подпис (КЕП) за всички администрации, в качеството им на 

компетентни органи по КАО. За да бъде използвана същата съответната администрация 

следва да има подадено Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от 

задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или заявление 

ЦУ на НАП 2016 г. Страница. 1 от 2 



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице със заявен и 

потвърден пълен/частичен достъп до групата „Подаване на искане от възложители по 

ЗОП/компетентпи органи по КАО". 

В случай, че орган по КАО отговаря на описаните условия, но не е получил 

автоматично достъп до услугата е необходимо да се осъществи контакт с компетентния 

за него по чл. 8 от ДОПК офис на НАП за уточняване на статута му и отстраняване на 

несъответствието. 

На Интернет страницата на НАП \у\у\у.пар.Ьа за улеснение на компетентните 

администрации е публикувана информация за новата услуга, като допълнителни 

разяснения по процеса могат да бъдат получени от Информационния център на НАП на 

телефон 0 700 18 700. 

С цел ефективно внедряване в практиката на описаната електронна услуга, моля 

за Вашето съдействие за информиране на заинтересованите администрации, относно 

възможността да ползват гореописания ред за целите на комплексното 

административно обслужване. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: 

/БОЙКО АТАНАСОВ/ 
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