ВЗЕМИ СВОЯ
ПЕРСОНАЛЕН КОД
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
ПЕРСОНАЛНИЯТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД (ПИК)?
Това е 12-цифров код, който дава достъп до някои електронни услуги в системата
на Национална агенция за приходите (НАП), без да е необходимо наличието на
електронен подпис. Използването на услугите, достъпни с персонален код,
осигурява информираност, пести средства и време. Достъпът до тях е безплатен
и може да се осъществи от всеки компютър с интернет връзка.

КАКВО МОГА ДА ПРАВЯ С ПИК?
Можете да ползвате следните услуги, достъпни в сайта на НАП:
• Подаване на искане за издаване на документ
• Справка за осигурителен доход - предоставя информация за това върху
каква сума работодателят/ите внасят осигурителни вноски на
съответния гражданин.
Справката съдържа данни за:
 осигурителя – код по БУЛСТАТ/ЕИК по Търговски регистър и
наименование;
 осигуряваното лице - дните в осигуряване, дневно работно
време в часове, отработени часове общо, наличие на положен
извънреден труд в часове, осигурителен доход в лева, начислен
месечен облагаем доход, код за вид осигурено лице
• Справка за активен трудов договор - съдържа информация за
сключените и прекратените трудови договори, получена на базата на
подадените от работодателите уведомления.
• Справка за задължения за данъци и осигурителни вноски - съдържа
информация за всички задължения за данъци и осигурителни вноски.

• Справка за извършени плащания. Съдържа информация за
сумите, платени от гражданина през съответната финансова година,
както и неразпределени плащания от минали години,
разпределението на тези суми по задължения и остатъците от
плащания, предназначени за погасяване на бъдещи задължения.
• Справка за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има
извършени преводи от НАП към универсален и/ или
професионален пенсионен фонд. Съдържа данни за настоящия
универсален пенсионен фонд на лицето, вид участие /личен или
служебен избор/, данните на осигурителя, както периода, за който
са отнасят преведените суми.

ЗАЩО МИ Е НУЖЕН ПИК?
Чрез ПИК можете да следите своевременно информацията в своята данъчноосигурителна сметка. Справките позволяват да проследите дали всички
направени от вас плащания за данъци и осигурителни вноски са отразени в
сметката ви, както и дали не сте пропуснали да погасите някое старо
задължение. Също така, можете да следите за нередности в договорните
отношения със своя работодател. Чрез ПИК можете да проверявате върху
каква сума ви удържат и внасят осигурителните вноски, дали е обявен пред
НАП трудовия ви договор и др. Можете и да поискате издаване на
удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по
този начин пестите личното си посещение в приходната агенция.

КАК ДА ВЗЕМА СВОЯ ПИК?
Необходими са две стъпки, за да получите своя персонален код:
1. Да попълните и подадете „Заявление за ползване на електронни услуги,
предоставяни от НАП чрез ПИК“. Този документ е наличен, както на
хартиен носител в офисите на Агенцията в страната, така и в електронен
вариант, на интернет страницата на НАП;
2. Да подадете заявлението в компетентната териториална дирекция (ТД) лично или чрез упълномощено лице.

ВАЖНО!!! Компетентна териториална дирекция за физически лица е ТД
по постоянен адрес, а за юридически лица – ТД по регистрация.

КОЛКО ЩЕ ЧАКАМ, ЗА ДА ПОЛУЧА ПЕРСОНАЛНИЯ СИ
КОД?
Можете да получите своя ПИК:
• Веднага, на място, ако заявлението е подадено в компетентната ТД;
• До 7 работни дни, при подаване на заявление по пощата или в различна от
компетентна ТД.

КАК ДА ПОЛУЧА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ С ПИК?
Необходимо е да влезете в раздел „Електронни услуги с ПИК" в сайта на
НАП и да изберете исканата справка.

В горното поле (с наименование “Идентификатор“) въвеждате
идентифициращия Ви номер. За физическите лица това е или единен
граждански номер, или личен номер на чужденец; за юридически лица –
ЕИК от Търговския регистър/БУЛСТАТ или служебен номер от НАП;
В долното поле въвеждате своя персонален идентификационен код, посочен
в удостоверението за издаване на ПИК.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО ЗАГУБЯ СВОЯ ПИК?
Незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до
личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване
на заявление в компетентната структура на НАП за отказ от ползване на
електронни услуги, като в него се отбелязва графата „промяна на
персонален идентификационен код“.

ОТ КЪДЕ МОГА ДА ВЗЕМА СВОЯ ПИК?
Удостоверение за ПИК се издава в компетентната ТД на НАП.

Адреси на териториални структури на НАП:
•

Териториална дирекция София

ТД на НАП София – град: Ул.„Аксаков” 21, п.к.
1000
офис Витоша: бул.„Цар Борис III” 215, п.к. 1618
офис Възраждане: бул. „Д. Петков” № 107, п.к.
1309
офис Изток: бул.„Шипченски проход” 69А, п.к.
1574
офис Илинден: ул. „Билянини извори” №10, вх. Б,
п.к. 1309
офис Красна поляна: бул.„Възкресение” 1А, п.к.
1330
офис Красно село: бул. "Македония" №3, 1606
офис Люлин: бул.„Захари Стоянов” 15, п.к. 1336
офис Младост: бул. „Цариградско шосе” №111,
п.к. 1784
офис Надежда: ул. „Илиeнско” шосе №8, п.к. 1220
офис Оборище: ул.„Силистра” 8
офис Овча купел: бул.„Цар Борис III” 136В, п.к.
1618
офис Подуяне: ул.„К.Фотинов” 2, п.к. 1517
офис Сердика: бул.„М.Луиза” 88, п.к. 1202
офис Студентска: жк.„Студентски град”, блок 5,
етаж 3, п.к. 1700
офис Център: ул.„6–ти септември” 10, п.к. 1000
офис Благоевград: ул „Гьорче Петров” № 2, п.к.
2700
фронт офис Сандански: ул. „Свобода” № 3, п.к.
2800
фронт офис Петрич: ул.„Борис ІІІ” 11, п.к. 2850
фронт офис Разлог: ул.„Преображение” 1, п.к.
2760
фронт офис Гоце Делчев: ул.„Търговска” 20, п.к.
2900
офис Кюстендил: ул.„Демокрация” 55, п.к. 2500
фронт офис Дупница: пл. „Свобода” 1
офис Перник: пл.„Св.Ив.Рилски” 1, 2300
офис София-област: бул.„Витоша” 6, 1040
фронт офис Своге: ул.„Цар Симеон” 11, п.к. 2260
фронт офис Ихтиман: ул.„Полк.Дрангов” 4, п.к.
2050
фронт офис Самоков: ул.„Македония” 34, п.к.
2000
фронт офис Ботевград: бул.„Трети март” 61, п.к.
2140
фронт офис Костинброд: ул."Славянска" № 23А,
п.к. 2230
фронт офис Елин Пелин: пл.„Независимост” 1,
п.к. 2100
фронт офис Пирдоп: ул.„Цар Освободител” 39,
п.к. 2070

•

Териториална дирекция Пловдив

ТД на НАП Пловдив: ул.„Скопие” 106, п.к. 4004
офис Кърджали: ул.„Деспот Слав” 1, п.к. 6600
офис Пазарджик: ул.„Асен Златарев” 7, п.к. 4400
офис Смолян: бул.„България” 12, п.к. 4700
офис Стара Загора: ул.„Кенали” 1, п.к. 339, п.к. 6000
фронт офис Казанлък: ул.„Кн. Ал. Батенберг” 4,
етаж 5
офис Хасково: пл.„Свобода” 2, п.к. 6300

•

Териториална дирекция Варна

ТД на НАП Варна: ул.„Осми приморски полк” 128,
9000
офис Добрич: ул.„Независимост” 7, п.к. 9300
офис Разград: пл.”Независимост” 1, п.к. 7200
офис Русе: ул. „Майор Атанас Узунов” № 19, п.к.
7002
офис Силистра: ул.„Скобелев” 8, п.к. 7500
офис Търговище: пл.„Свобода” 1, п.к. 7700
офис Шумен: пл.„Освобождение” 2, ул. „Адам
Мицкевич” 1, п.к. 9700

•

Териториална дирекция Бургас

ТД на НАП Бургас: ул.„Цар Петър” 5Б, п.к. 8000
офис Сливен: ул.„Ген. Столипин” 19, п.к. 8800
офис Ямбол: ул.„Търговска” 2, п.к. 8600

•

Териториална дирекция Велико Търново

ТД на НАП Велико Търново: пл.„Център” 2, п.к.
5000
офис Видин: ул. „Шести септември” № 12, п.к. 3700
офис Враца: ул.„Васил Кънчов” 86, п.к. 3000
фронт офис Севлиево: пл.”Свобода” №1, стая 116
офис Габрово: ул.„Радецка” 11
офис Ловеч: ул.„Търговска” 24, п.к. 5500
фронт офис Троян: ул.„Раковска ” 55, п.к. 5600
офис Монтана: ул.„Л.Каравелов” 11, п.к. 3400
офис Плевен: ул.„Дойран” 43, п.к. 5800

Още информация по темата на www.nap.bg

