МОТИВИ
към проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между
Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната
политика
Проектът на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между
Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
е акт, който се издава на основание чл. 23, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за
Националната агенция за приходите (ЗНАП). В съответствие с разпоредбите на ЗНАП
Националната агенция за приходите осъществява взаимодействие и обмен на
информация с други държавни и общински органи посредством издаването на
съвместни инструкции.
С проекта на инструкция се определят редът и начинът за осъществяване на
взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите
(НАП) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) във връзка с
осъществяване на функциите, възложени им със закон.
Основните форми на взаимодействие между двете институции са обмен на
информация, необходима за изпълнението на законоустановените функции на НАП и
МТСП, принудително събиране на публични и частни държавни вземания,
установявани от МТСП, провеждане на съвместни обучения или семинари, съвместна
работа с обществеността и средствата за масово осведомяване, оказване на експертна
помощ съобразно компетентността на органите на НАП и МТСП.
Проектът на инструкция предлага правила във връзка с осъществяването на
различните форми на взаимодействие и има за цел:
1. Осигуряване на електронен обмен на информация между двете ведомства.
Във връзка с изискването за намаляване на административната тежест и
прилагане на принципа за еднократно събиране и създаване на данни, предвидено в
Закона за електронното управление, НАП ще предостави на МТСП достъп до четири
свои електронни услуги - информация относно наличие или липса на задължения (на
конкретни лица) без посочване на вид и размер на задължението, приемане на актове,
от които произтича публичното вземане от външни взискатели, актуално състояние на
трудовите договори за конкретни физически лица на база на подадените уведомления в
НАП съгласно чл. 62 и чл. 123 от Кодекса на труда (КТ) и актуално състояние на
трудовите договори за конкретни юридически лица на база на подадените уведомления
в НАП съгласно чл. 62 и чл. 123 от КТ. Достъпът до посочените услуги ще се
осъществява с квалифициран електронен подпис или електронен подпис за вътрешно
ведомствени нужди. Управлението на достъпа до електронните услуги за служители на
МТСП (крайни потребители) ще се осъществява от служител/и, определен/и от
министъра на труда и социалната политика или оправомощени от него лица за
администратор/и, като за осигуряването на контрол на достъпите на
администратора/ите от МТСП НАП ще предоставя информация за действията на
крайните потребители от министерството чрез журнал за достъп до услугата/ите.
2. Обезпечаване на взаимодействието между ведомствата по отношение на
принудителното събиране на публични и частни държавни вземания, установени от
органите на МТСП, включително в качеството им на Управляващи органи по
Оперативни програми/проекти.
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Взаимодействието в тази област включва изисквания за комплектоване на
преписки и предаване в НАП на съответните актове за принудително събиране на
вземанията на МТСП, както и получаване на информация от НАП за събраните суми.
Регламентирани са също така и данните, необходими за идентифициране на
задълженото лице, вида и размера на съответното вземане с оглед предприемане на
действия за ефективното му събиране, както и взаимодействие по повод връчване на
издавани от служители на НАП актове на предоставен от МТСП електронен адрес.
Предвидено е част от описаните действия да се извършват по електронен път, чрез
разработвана към момента електронна услуга на агенцията за предаване на актове от
външни взискатели, какъвто е МТСП. Въвеждането на електронната услуга ще позволи
замяната на оборота на документи на хартиен носител с електронен обмен на данни
между МТСП и НАП.
3. Установяването и събирането на частни държавни вземания по чл. 3, ал. 7, т. 6
от ЗНАП, като се прецизира дейността по предаване на преписките и необходимата
информация и документи за конкретното вземане, задълженото лице и предприетите
действия.
За създаване на необходимите мерки за защита на информацията, обменяна
между двете ведомства, в проекта на инструкция са предвидени и разпоредби, с които
за лицата, имащи достъп до посочените по-горе електронни услуги, се създават
задължения да опазват конфиденциалността на информацията. Предвижда се
отговорност за действия, извършени при използване на информацията и
информационните системи на НАП.
В резултат на издаване на инструкцията се очаква подобряване
взаимодействието между НАП и МТСП с оглед осъществяване на функциите,
възложени им със закон.
Издаването на Инструкцията за взаимодействие и обмен на информация между
Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови и други средства.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.
Предложеният проект на инструкция е публикуван на интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно
разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

2

