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 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  

В ОБЛАСТТА НА ФИСКАЛНИЯ КОНТРОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАП? 

 Искате ли да бъдете част от единствената държавна организация, която е в основата 

за успешното развитие на всички останали държавни институции и спомага за доброто 

съществуване на държавата ни? 

Искате ли да сте служител в Агенция, която има структури на територията на цялата 

страна? 

Искате ли Вашите служебни задължения и отговорности да са основани на законност, 

принципност и ясни правила? 
 

НАШАТА ВИЗИТКА: 

Ние сме част от финансовата структура на Република България. 

Ние установяваме, обезпечаваме и събираме публични вземания и определени със закон 

частни държавни вземания. Осъществяваме надзор и върху хазартната дейност в страната. 

Нашите стремежи и усилия са насочени към правилното функциониране и подобряване 

дейността на администрацията. 

Ние сме осъзнали, че поведението и моралът са важни фактори за отношението на 

обществото към администрацията. 

Нашият екип е от 8000 служители, разпределени в различни териториални структури и 

звена на Агенцията. 

Ние предлагаме над 160 е-услуги за гражданите и бизнеса, с което улесняваме своите 

клиенти в изпълнението на данъчните и осигурителните им задължения и заемаме първо място 

по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България. 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА СЪЧЕТАЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ СИ 

АНГАЖИМЕНТИ, ВАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОТО ВИ ВРЕМЕ: 

 Добро ниво на заплащане за постигнати лични резултати, обвързано с 

професионалното представяне; 

 Профилактични медицински прегледи; 

 Застраховка „Живот“ и „Злополука“; 

 Въвеждащо обучение и регулярни надграждащи обучения (специализирани, 

корпоративни и езикови); 

 Разнообразни подходи за личностно и професионално развитие (чрез програми за 

развитие на потенциала, наставничество, менторство, коучинг); 

 Разработена система за оценка на индивидуалното изпълнение, обвързана с 

възможностите за кариерно развитие; 

 Благоприятна среда за трансформиране на теоретичните знания в добре развити 

практически умения. 
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Конкурсът се обявява за заемане на 14 /четиринадесет/ свободни щатни бройки 

/св. щ. бр./ от длъжност „инспектор по приходите” в отдел „Оперативни дейности“-

Велико Търново, дирекция „Оперативни дейности”, главна дирекция „Фискален 

контрол”, ЦУ на НАП, както следва: 

 сектор „ГКПП и мобилни групи“- Велико Търново 1, с място на работа ФКП 

ГКПП „Видин-Дунав мост 2“ – 10 св. щ. бр. 

 сектор „ГКПП и мобилни групи“-Велико Търново 1, с място на работа ФКП 

ГКПП Оряхово – 4 св. щ. бр. 

 

Дейността ще се реализира чрез екипи в условията на 24-часов непрекъснат 

режим на работа, като служителите ще работят на 12 часови смени, вкл. нощни, при 

предвидените от закона междусменни почивки. 

Преките задължения ще се изпълняват приоритетно в посочените като място 

на работа градове и на ГКПП и при необходимост на територията на ТД на НАП 

Велико Търново, съгласно определеното работно място със заповедта за 

назначаване. Териториалният обхват на ТД на НАП Велико Търново включва 

административни области – Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, 

Монтана и Плевен. 

 

 

 

 да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл); 

 да имате минимална образователна степен „бакалавър”; 

 не се изисква професионален опит или да имате придобит V младши ранг като 

държавен служител; 

 да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация 

към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента 

(вътрешен/външен), професионална компетентност и дигитална компетентност. 

 

 

 

 компютърни умения над базовото ниво – Microsoft Office; 

 предпочитана специалност- в областта на икономиката; 

 българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв 

по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, 

се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната 

администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура 

(чл.14, ал.4 – от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 

на държавни служители /НПКПМДС/).  

 

 

 

 

 заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 от 

НПКПМДС; 

 декларация съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС/; 

1. НАП ВИ ПРЕДЛАГА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ 

В ЕДНА ОТ СТРУКТУРИТЕ Й: 

2. ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ: 

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, КОИТО ЩЕ 

ВИ ДОНЕСАТ ПРЕДИМСТВО: 

4. ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ НАП, 

СЛЕДВА ДА ГО ЗАЯВИТЕ И ДОКУМЕНТАЛНО, КАТО ПОДАДЕТЕ 

СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2134673408/zakon-za-darzhavniya-sluzhitel
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2137198193/naredba-za-provezhdane-na-konkursite-i-podbora-pri-mobilnost-na-darzhavni-sluzhiteli
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2137198193/naredba-za-provezhdane-na-konkursite-i-podbora-pri-mobilnost-na-darzhavni-sluzhiteli
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2137198193/naredba-za-provezhdane-na-konkursite-i-podbora-pri-mobilnost-na-darzhavni-sluzhiteli
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2137198193/naredba-za-provezhdane-na-konkursite-i-podbora-pri-mobilnost-na-darzhavni-sluzhiteli
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2137198193/naredba-za-provezhdane-na-konkursite-i-podbora-pri-mobilnost-na-darzhavni-sluzhiteli
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 копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителни квалификации;  

 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

или придобития ранг като държавен служител. 

 

Документите следва да бъдат представени в 14 /десет/ дневен срок от публикуване на 

обявлението лично или чрез пълномощник на входа за граждани, всеки работен ден от 

09:00 до 17:30 часа на един от следните адреси: 

 ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, стая 106 

деловодство; или изпратени на електронна поща td_velikotarnovo@ro04.nra.bg на ТД на 

НАП Велико Търново, като в този случай заявлението и декларацията по т. 4 трябва да 

бъдат подписани с личен електронен подпис 

 Офис/дирекция за обслужване гр. Видин, с адрес: гр. Видин, ул. „6-ти 

септември“ № 12, стая 103, деловодство; или изпратени на електронна поща 

td_vidin@ro05.nra.bg на офис на НАП Видин, като в този случай заявлението и   

декларацията по точка 4 трябва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен 

подпис. 

 Офис/дирекция за обслужване гр. Враца, с адрес: гр. Враца, ул. „В. Кънчов“ 

№ 86, стая 306, деловодство; или изпратени на електронна поща td_vratsa@ro06.nra.bg на 

офис на НАП Враца, като в този случай заявлението и   декларацията по точка 4 трябва да 

бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис. 

 Офис/дирекция за обслужване гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. 

„Априловска“ № 7, стая 304, деловодство; или изпратени на електронна поща 

td_gabrovo@ro07.nra.bg на офис на НАП Габрово, като в този случай заявлението и   

декларацията по точка 4 трябва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен 

подпис. 

 Офис/дирекция за обслужване гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 

№ 43, стая 611, деловодство; или изпратени на електронна поща td_lovech@ro11.nra.bg на 

офис на НАП Ловеч, като в този случай заявлението и   декларацията по точка 4 трябва да 

бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис. 

 Офис/дирекция за обслужване гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул. „Любен 

Каравелов“ № 11, стая 311, деловодство; или изпратени на електронна поща 

ro12_delov@ro12.nra.bg на офис на НАП Монтана, като в този случай заявлението и   

декларацията по точка 4 трябва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен 

подпис. 

 Офис/дирекция за обслужване гр. Плевен, с адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран“ 

№ 43, стая 303, деловодство; или изпратени на електронна поща td_pleven@ro15.nra.bg на 

офис на НАП Плевен, като в този случай заявлението и   декларацията по точка 4 трябва 

да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис. 

 

 

 

 решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно 

администрацията, в която е конкурсната длъжност; 

 интервю. 

Тестът  ще включва въпроси, свързани с: Закон за хазарта, Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за 

данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане, 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекс за социално 

осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за държавния служител, Закон за 

5. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО ВИ КАНИМ ДА СЕ ИЗПРАВИТЕ: 

mailto:td_velikotarnovo@ro04.nra.bg
mailto:td_vidin@ro05.nra.bg
mailto:td_vratsa@ro06.nra.bg
mailto:td_gabrovo@ro07.nra.bg
mailto:td_lovech@ro11.nra.bg
mailto:ro12_delov@ro12.nra.bg
mailto:td_pleven@ro15.nra.bg
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Националната агенция за приходите, Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и 

отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които 

извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) и Наредба № 

Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол 

върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на република 

България и изискванията към фискалните контролни пунктове 

 Градът и мястото за провеждане на теста за познания от професионалната 

област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната 

длъжност и интервютата с успешно издържалите теста ще бъдат посочени в 

списъците с допуснатите до конкурса кандидати. 

 

 

 Осъществява фискален контрол, чрез спиране на транспортни средства на 

територията на страната. Като извършва действия по проверка на документите, 

придружаващи стоката, събира данни за изпращача и получателя, мястото, датата 

и часа на получаване на стоката; 

 Поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, 

с което се превозва стоката; 

 Извършва проверки за съответствието между вида и количеството на стоката по 

придружителните документи, въведени при поставяне на техническите средства за 

контрол и действителния вид и количество на стоката на мястото на 

получаване/разтоварване; 

 Извършва проверки  на място в офиси, търговски и производствени помещения, 

складове и други свързани с осъществяването на стопанска дейност от задължени 

лица със стоки с висок фискален риск; 

 Извършва проверки в търговски обекти по смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителни 

разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност; 

 Извършва проверки в обекти, в които се осъществява хазартна дейност: 

 Извършва преценка на всички доказателства и доказателствени средства, събрани 

в хода на проверката; 

 Предприема действия за обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК, като 

стоката и документите за нея се изземват; 

 Уведомява публичните изпълнители за налагане на предварителни обезпечителни 

мерки при условията на чл. 121 а, ал.1 и ал.2 от ДОПК; 

 Установява административни нарушения на данъчното законодателство и 

съставяне на актове за установените нарушения; 

 Уведомява прокуратурата при възникнало съмнение, че лице или лица са 

извършили деяние, квалифицирано като престъпление в Наказателния кодекс; 

 Докладва за констатирани административни пропуски или нарушения, които 

създават  предпоставки за корупция, измами или нередности; 

 Преките задължения се изпълняват на територията на съответната ТД на НАП, 

съгласно  определеното място на работа със заповедта за назначаване. 

 

 

 

 

 

6. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОСТИГНЕМ ВЗАИМНО ОДОБРЕНИЕ, ВАШИТЕ ОСНОВНИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ СА: 
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Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и 

утвърдените Вътрешни правила за работната заплата, размерът на заплатата, определен за 

конкурсната длъжност е 1480 лв. 

 

 

 

 На всяко тримесечие служителите в НАП получават допълнително 

възнаграждение при постигнати добри резултати, в зависимост от отработеното 

време и получената оценка за изпълнение на длъжността, като средната сума на 

един служител за периода е в размер на 900 лв.; 

 НАП поема задължителните социални и здравни осигуровки от възнаграждението 

на служителите; 

 НАП осигурява униформено облекло за служителите от функция „Фискален 

контрол“; 

 НАП изплаща средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, 

вследствие проведените профилактични медицински прегледи. 

 

Конкурсът се провежда на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКПМДС и Заповед 

№ З-ЦУ-571/06.04.2022 г. на изпълнителния директор на НАП. 

 Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в 

официалната страница на НАП www.nra.bg /МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП). 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от 

НПКПМДС могат да бъдат изтеглени от: www.nra.bg / МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП, 

Кандидатстване за работа в НАП чрез конкурс/. 

Кандидатите следва да се запознаят: 

 с условията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл. 9 от Закона 

за НАП, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП; 

 с условията на чл. 35 от Закона за държавния служител  във връзка с 

въвеждащото обучение на служителите. 

 

 

НАП – ДОКАЗАНО ДОБРО МЯСТО  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КАРИЕРА! 

 

7. РАЗМЕР НА ВАШАТА ЗАПЛАТА: 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШЕТО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ И БОНУСИ, КОИТО НАП ПРЕДОСТАВЯ: 

http://www.nra.bg/
http://www.nra.bg/
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2134673408/zakon-za-darzhavniya-sluzhitel
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2135461320/zakon-za-natsionalnata-agentsiya-za-prihodite
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2135461320/zakon-za-natsionalnata-agentsiya-za-prihodite
https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/2134673408/zakon-za-darzhavniya-sluzhitel

