Най-често задавани въпроси по повод неоторизирания достъп до данни на НАП
Въпроси за проверка на незаконно разкрити данни
Как да проверя има ли и какви мои лични данни, които са незаконно разкрити?
Можете да направите проверка в новата електронна услуга, която е публикувана в сайта
на НАП. Проверката става с въвеждане на Персонален идентификационен код на НАП /ПИК/
или Квалифициран електронен подпис /КЕП/ В случай, че нямате нито ПИК, нито КЕП, може да
получите необходимата информация в офис на НАП.
ВАЖНО: За по-голямата част от гражданите е разкрита частична информация. Поради
тази причина не е необходимо да сменят личната си карта!
Гражданите, чиито номера на валидна лична карта, датата на издаване и валидността й е била
неправомерно разкрита, в комбинация с трите им имена, ЕГН и адрес, са лично информирани от
НАП.
След като разберете какви ваши лични данни са неправомерно разкрити, може да предприемете
съответните адекватни действия за защита, препоръчани от МВР, НАП, нотариуси и финансисти.
Вижте какви са те: /Линк към рубриката Какво да правя/
Можем ли като юридическо лице да проверим дали има за нас незаконно разпространени
данни?
Справката, предоставяна от НАП, е предназначена само за физически лица. За
юридическите лица ще бъде определен друг ред за проверка на неправомерно разкрити данни,
който ще бъде оповестен допълнително.
Въпроси за възможни злоупотреби с имущество, кредити и лизинги
Възможно ли е някой да продаде мой имот или кола без да разбера?
Продажбите на имоти и автомобили в България стават задължително в нотариална форма
и с нотариална заверка на подписите. Процедурата изисква участие на нотариус, който има
достъп в реално време до база данни на документите за самоличност в страната, включително
снимките на притежателите им. При продажба на недвижимо имущество се изисква
задължително издаване на данъчна оценка, която се издава лично на собственика на жилището
по нотариален акт.
При сделки с движимо и недвижимо имущество, нотариусът може и трябва да се увери, че
купувачът и продавачът, които са се явили при него, са същите хора от базата данни от
първичните регистри в Република България, т.е извършва се проверка за идентичност на
страните. Също така, нотариусите имат достъп до компютърна база данни с пълномощни,
издадени да послужат пред банките и пред Агенцията по вписванията, както и достъп до базата
данни за моторни превозни средства и техните собственици.
Освен това, за продажбата на имоти и автомобили задължително се представят нотариален акт
или регистрационен талон, чиято актуалност се проверява в реално време, и без тях сделка не
може да се осъществи.
Според Нотариалната камара, има достатъчно гаранции, че опити за незаконно прехвърляне на
имот или превозно средство ще бъдат парирани от нотариусите в страната.
Вижте по-подробна информация, предоставена от Нотариалната камара на Република
България /линк/.

Възможно ли е някой да получи кредит или лизинг от мое име?
Банковите и финансови институции, които отпускат кредити или лизинги, са длъжни
по закон да се уверят, че сключват договора с лицето, чиито лични данни са посочени в
документа за самоличност. Отпускането на кредит/лизинг на някого другиго изисква
извършването на едно или повече престъпления, освен злоупотребата с чужди лични данни.
Банките и финансовите институции, отпускащи кредити (вкл. бързи кредити) и лизинги, са
информирани от НАП за неоторизирания достъп до данни, като им е препоръчано да работят с
повишено внимание при идентифицирането на клиенти.
От Асоциация на банките в България заявиха, че и към момента има достатъчно надеждни
механизми за установяване самоличността на лицата, кандидатстващи за банков кредит.
От Българска асоциация за лизинг потвърждават, че техните членове извършват
задължително, както идентификация по документи, така и лична идентификация на всеки свой
клиент, така че сключване или промени по договор за лизинг не могат да се случат без личното
присъствие или надлежната електронна идентификация с валиден електронен сертификат.
От Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК), в която членуват компании в
сектора за т.нар. „бързи кредити“, уверяват, че и към момента членовете на асоциацията прилагат
значителен брой надеждни мерки за проверка на самоличността на новите кредитоискатели и
текущите кредитополучатели, поради което до злоупотреби с чужди лични данни не би могло да
се стигне.
Дори предварителното одобрение за кредит/лизинг да става онлайн, задължително е да се сключи
писмен договор, подписан на хартия или електронно от страните. Финансовата институция
трябва да се увери, че лицето, чиито данни от документа за самоличност са вписани в договора,
е същото, което го сключва.
Няма риск за неоторизиран достъп до електронното банкиране, защото такива данни
никога не са се съхранявали в НАП.
Вижте насоки за сигурност – линк към какво да правите и какво да не правите
Има ли риск при сделки, сключени с пълномощно, заради неправомерно разпространените
данни?
При сделките с пълномощно една или повече от страните не участва лично. Сделките с
имоти и коли задължително се сключват с нотариално заверено пълномощно, т.е. пълномощното
е подписано и подпечатано от нотариус и описано в неговите нотариални книги, след като се е
уверил лично, че действително упълномощителят е този, чиито данни са вписани в документа.
Всички останали нотариуси имат достъп до компютърна база данни на издадените пълномощни
и могат да проверят дали всеки документ е истински.
Възможно ли е някой да прехвърли фирма с дългове на мое име?
Подобен опит ще е съпроводен с извършването на едно или повече престъпления.
Сделките с цели предприятия или с дялове на търговски дружества изискват нотариална заверка
и писмен договор. В случая с продажба на цяло предприятие се изисква и удостоверение от НАП.
Нотариалната камара в България е информирана от НАП за изтичането на чувствителни данни и
сделките в следващите месеци ще се извършват с повишено внимание, като нотариусите имат
достъп до всички пълномощни, издадени да послужат пред Агенцията по вписванията.
Има ли риск да станат публично известни мои заболявания или данни за медицинското ми
досие и лечение?

Не. Информацията на НАП, която е неправомерно разпространена, се отнася до здравноосигурителния статус на гражданите, т.е за това, дали са плащани здравно-осигурителни вноски.
Данните от медицинското Ви досие не са събирани от НАП и не са били разкрити, тази
информация е защитена.
Въпроси, свързани със съдържанието на незаконно разпространена информация
Има ли в неправомерно разкритите
идентификационен номер (ПИК) от НАП?

данни

информация

за

персоналния

ми

В незаконно разпространените към момента данни няма информация за персонални
идентификационни кодове, издадени от НАП.
Независимо от това, Ви препоръчваме да смените своя ПИК от НАП. Това става безплатно в
портала за електронни услуги на приходната агенция - https://inetdec.nra.bg/eservices.html или в
произволно избран от Вас офис на НАП.
Указания за смяна:

Изтекла ли е информация за електронния ми подпис и може ли някой да злоупотреби с
него?
Не. Електронният подпис на физическо или юридическо лице се използва с парола и
отделно изисква достъп до физически носител (най-често e записан на USB устройство). Не
съществува риск за вашия електронен подпис, заради неправомерно разкритите данни на НАП.
Въпроси, свързани с използване на приложението за проверка на разкрити лични данни
Направил съм 2 заявки на приложението Ви за проверка за наличието или липсата на
разкрити данни, но не получавам съобщение за резултатите. Каква е причината и какво
мога да направя?

Причината при справката да не получавате съобщение се проявява при някои от
телефонните номера, следствие на ограничения въведени от оператора. В тези случаи бихте
могли да въведете друг телефонен номер и по възможност - на друг оператор.
Направил съм 3 заявки и по нито една от тях не съм получил справка за резултатите. При
4-ти опит ми, изписа че съм достигнал максималния брой опити за проверка. Какво мога
да направя?
За да направите справката, бихте могли да използват друг телефонен номер /български,
друг от който не са извършвани справки до ограничението от 3 опита и т.н./, до който имате
достъп и възможност за ползване.
Как мога да проверя, дали са изтекли данни за мен, след като нямам български мобилен
номер и не живея в България от няколко години?
За да получите повече информация може да използвате телефонния номер за връзка с
НАП от чужбина - +359 2 9859 6801 или infocenter@nra.bg.
Как възрастните ми родители ще си направят справка – нямат достъп до интернет, не
работят с компютър и имат стационарен телефон?
При невъзможност по една или друга причина да използвате услугата на приложението,
бихте могли да се свържете със служител на Информационния център на НАП на телефонен
номер 0700 18 700. От гласовият портал избират меню 9. При свързването Ви с оператор, същият
ще поиска телефонния номер, от който е направена заявката и номера на заявката. Справка
можем да направим и на клиент които е в офиса, чрез обаждане от служител.
Направих две проверки в приложението на вашия сайт за неправомерно разпространени
лични данни за едно и също ЕГН. При първата проверка получих sms, че НЯМА, но при
втората проверка съобщението беше ИМА разпространени лични данни. Как се случва
това?
Получавам съобщение на личният си телефон без да съм пускал заявка за проверка на
разкрити данни. Кой използва ЕГН-то ми?
При подаването на подобни сигнали е извършвана индивидуална проверка с цел да бъдат
анализирани евентуални грешки в работата на приложението и установяване на причините за
посочените в сигналите несъответствия. При всяка една от проверките е установено, че става
въпрос до технически грешки при въвеждане на комбинацията от телефонен номер и
идентификатор /ЕГН/. Или извършени последователни заявки с цел да се провери едно и също
лице два пъти, но въведени съответно различни цифри в поле идентификатор /ЕГН/.
Въпроси след получаване на отговор „ИМА“ разпространени лични данни
При проверка в друг сайт, различен от вашия, установих, че моето ЕГН и данъчна
декларация се намират сред файловете с информация. Мога ли да получа официална
информация с данните във файла, които ме касаят?
НАП не коментира информация и справки от друг източник, извън сайта и услугите на
НАП. Неоторизираните достъпи и разпространение на данните е ограничен от
правоохранителните органи. Ако сте открили такива източници е редно да подадете сигнал в
МВР.
Стана ясно, че за 189 души е разпространена комплексна информация с данни за ЕГН, лична
карта, адреси и др. Как мога да разбера дали попадам сред тях?

Лицата, чиито номера на валидна лична карта, датата на издаване и валидността й е била
неправомерно разкрита, в комбинация с трите им имена, ЕГН и адрес вече са информирани лично
от НАП. В случай, че не сте от тях, не е необходимо да сменяте личната си карта.
Въпроси, свързани със съмнение за злоупотреби
След като опитах да направя покупка онлайн разбрах, че картата ми е блокирана, както и
всички сметки в банката. Проверих дали и моите данни са изтекли и видях, че са. Как да
процедирам в тази ситуация?
Незабавно се свържете с Вашата банка. При наличие на съмнение за злоупотреби или
извършване на престъпление срещу Вас, се обърнете към най-близкото районно управление на
МВР.
Обадиха ми се от фирма за бързи кредити за задължение от 2014 година, което отдавна е
погасено. Предполагам, че това е опит да бъда измамен и във връзка с разпространението
на личните ми данни.
Бъдете предпазливи, когато някой контактува с Вас по телефон или имейл и в следствие
на това иска от Вас да направите нещо с финансов или личен характер. Не давайте на никого
информация за банкови сметки, за дебитни или кредитни карти, независимо за кого се представя
човекът, който се свързва с Вас.
Въпроси, свързани с предоставяне на информация в писмен вид или жалба по Закона за
защита на личните данни
Като администратор на лични данни, как ще ми предоставите писмена информация дали
личните ми данни фигурират във файла с изтекла информация и от какъв характер са те?
Всеки гражданин има право да изиска и да получи информация по Закона за защита на
личните данни или по Закона за достъп до обществена информация. Ако според него са
извършени нарушения във връзка с защита на личните му данни, може да подаде сигнал към
компетентния орган – Комисията за защита на личните данни.
Въпроси, свързани с търсенето на отговорност от страна на НАП
Какво трябва да направя, за да потърся отговорност от НАП? Желая да подам жалба. Моля
да ми обясните каква е процедурата и да ми предоставите формуляр.
Претенции за нанесени щети, следствие на разпространените данни, могат да бъдат
предявени по съдебен ред, като НАП няма да предоставя типови молби или правни консултации
по темата. НАП и гражданите на РБългария са жертва на престъпление, което е определено от
компетентните органи като тероризъм. Към момента няма данни за вътрешно участие на
служители на НАП.
Като потърпевш потребител с неправомерно разпространени данни мога ли да получа
обезщетение и какво?
Случилото се е в резултат на противоправни действия не само спрямо информационните
масиви на НАП, но и срещу голяма част от българските граждани, за което се води разследване.
Претенции за заплащане на обезщетение за нанесени неимуществени вреди поради извършения
неоторизиран достъп до информационната система на приходната агенция, могат да бъдат
предявявани въз основа на влязъл в сила акт на компетентен орган, постановяващ, че НАП дължи
обезщетение.
В НАП се полагат извънредни усилия и се предприемат допълнителни мерки за предотвратяване
на рисковете от накърняване на правата и законните интереси на гражданите.

