
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 

 

       

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  В  НАЦИОНАЛНИЯ 

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ    

 

I. ПРЕДСТАВЯНЕ   

Националният осигурителен институт (НОИ) е публичноправна институция, която 

управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ изпълнява 

бюджета на държавното обществено осигуряване, като извършва отпускането, изменението и 

плащането на пенсиите, на обезщетенията за общо заболяване, майчинство и безработица, 

както и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и 

служителите при несъстоятелност на работодателя. НОИ е компетентната българска 

институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и 

международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните 

обезщетения за болест, майчинство и безработица, пенсиите за старост, инвалидност и 

наследствените пенсии, помощите при смърт.   

Защитата на личните данни е важен приоритет за НОИ. Ние обработваме личните 

данни в съответствие със законодателството на национално и европейско ниво, като 

прилагаме съвременни и надеждни технологични решения и добри организационни практики, 

част от които е и настоящата Политика за защита на личните данни. Тя има за цел да Ви 

разясни как и защо обработваме лични данни, ако сте физическо лице, което в лично качество 

(като осигурено или самоосигуряващо се лице, пенсионер и т.н.), като представител на друго 

физическо лице или като представляващ осигурител, има или за което могат да възникнат 

права и задължения, произтичащи от осигурителното законодателство.     

Как да се свържете с нас?    

НОИ е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски“ № 62-64.    

Официална интернет страница: www.noi.bg.     

За повече информация относно настоящата политика, както и по въпроси, сигнали и 

предложения, свързани със защита на личните данни, може да се свържете с длъжностното 

лице по защита на данните:    

Г-жа Милена Александрова    

Централно управление на Националния осигурителен институт  

1303 София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64   

Ел. поща: MilenaB.Aleksandrova@nssi.bg; dpo@nssi.bg, 

Тел.: 02 926 10 08   

 

 

  
1303, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, тел.: 0700 14 802, факс: +35929261440, NOI@nssi.bg   

http://www.noi.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.noi.bg/
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II. ПОНЯТИЯТА „ЛИЧНИ ДАННИ“ И „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ 

ДАННИ“  

  

„Лични данни“ представляват всяка информация, свързана с идентифицирано 

физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на 

данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде 

идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един 

или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 

психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 

физическо лице.   

„Администратор на лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, 

агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата 

за обработването на лични данни.   

  

III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

   

Защо обработваме лични данни?   

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, 

извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства 

като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, 

извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг 

начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, 

изтриване или унищожаване.   

НОИ обработва лични данни в изпълнение на законоустановените си функции – 

отпускане, изменение и изплащане на пенсиите, на обезщетенията и помощите по Кодекса за 

социално осигуряване, и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на 

работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и предоставяне на други, 

свързани с това административни услуги; осъществяване на контрол по спазване на 

осигурителното законодателство във връзка с възложените му дейности; поддържане на 

електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им; установяване и 

събиране на вземанията на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени 

осигурителни плащания; установяване на административни нарушения и налагане на 

административни наказания; съхраняване на предадените разплащателни ведомости и друга 

трудовоправна документация на прекратени осигурители без правоприемник и използване на 

данните от тях, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба, вкл. при 

тестване на програмни продукти за осъществяване на възложените дейности по социално 

осигуряване.   

 НОИ обработва лични данни във връзка с прилагане на европейските координационни 

регламенти и действащите международни договори в областта на социалната сигурност, по 

които Република България е страна.   

НОИ обработва лични данни и за статистически цели, с оглед предоставяне на 

публична информация, при което субектите на данни не могат да бъдат идентифицирани.   

 

Какви лични данни обработваме?   

С оглед осъществяване на функциите, възложени на института, НОИ обработва 

следните категории лични данни:   
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• данни, свързани с физическата идентичност: имена, личен идентификационен 

номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), гражданство, държава на постоянно пребиваване, постоянен адрес, 

адрес за кореспонденция, дата на раждане, телефонен номер за контакт, електронен адрес и 

др.   

• IBAN на банкова сметка за извършване на осигурителни плащания;   

• данни, свързани с икономическа идентичност: осигурителен доход; парични 

обезщетения, пенсии;    

• данни, свързани с трудова дейност – основание за осигуряване; дни в 

осигуряване; трудови договори, работодател/орган по назначаване/възложител;   

• данни за социална и семейна идентичност: семейно положение, членове на 

семейството, родствени връзки;    

• медицински данни – периоди във временна и трайна неработоспособност; 

медицински диагнози и заключения на медицинската експертиза на временната и трайната 

неработоспособност.  

  

Как обработваме лични данни?   

Обработването на лични данни е подчинено на принципите на законосъобразност, 

добросъвестност и прозрачност на обработването спрямо субекта на данни.   

НОИ не събира лични данни самоцелно, а само за конкретни, изрично регламентирани 

легитимни цели и по-нататък обработва данните по начин, изцяло съотнесен към тези цели, 

при спазването на принципите за пропорционалност, точност и отчетност и гарантиране на 

необходимото ниво на сигурност, вкл. чрез използване на необходимите технически и 

организационни мерки с оглед защита срещу неразрешено или незаконосъобразно 

обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.   

НОИ не обработва лични данни за целите на директния маркетинг.    

НОИ не извършва автоматизирана обработка на лични данни с цел профилиране. 

„Профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, 

изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, 

свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, 

отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, 

неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, 

поведение, местоположение или движение.   

Вашите лични данни се съхраняват в НОИ съобразно целта, за която са събрани и в 

законоустановените за това срокове.   

  

IV. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ 

   

Като администратор на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и 

на Съвета относно защита на личните данни (Общ Регламент за защита на личните данни –  

GDPR), НОИ отчита и създава условия за упражняване на следните права на субекта на 

данни:   

• Право на информираност относно обработваните лични данни;   

• Право на достъп до отнасящите се до него лични данни, обработвани от НОИ – 

Всеки субект на данни има право на получи: потвърждение дали се обработват лични данни, 

свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до събраните за него данни и 

информация за техния източник, когато не са предоставени от него, както и информация за 

евентуалните получатели, на които тези данни са разкрити;   



4   

   

• Право на коригиране – Когато данните, събрани за него са неточни и/или 

непълни, те могат да бъдат коригирани по искане на субекта на данни или служебно, по 

инициатива на компетентен орган на НОИ;   

• Право да поиска изтриване или ограничаване на обработването на личните му 

данни, при наличие на нормативно установено основание за това; 

• Право на преносимост на личните данни – Всеки субект на данни има право да 

получи данните, които той е предоставил на НОИ и които се обработват по автоматизиран 

начин, в подходящ за употреба формат, за да ги прехвърли към друг администратор на лични 

данни; 

• Право на възражение – Всеки субект на данни има право на възражение срещу 

обработване на лични данни, отнасящи се до него, освен когато обработването на личните му 

данни е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на 

нормативно установени правомощия на НОИ; 

• Право на сигнал и на жалба при нарушени права, свързани с личните данни – 

Всеки субект на данни може, когато са нарушени правата му, свързани с личните данни, да 

подаде сигнал до управителя на НОИ или жалба до Комисия за защита на личните данни, гр. 

София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. 

 

V. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

 

НОИ не разкрива (предоставя) лични данни на трети лица, освен при наличие на 

изрично съгласие на субекта на данни, изразено пред банка или финансова институция, 

вписана в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, както и в други случаи, 

предвидени в закон, като например: по разпореждане на органите на съдебната власт (съд, 

прокуратура, следствие) и разследващите органи; по искане на други административни 

органи и лица, осъществяващи публични функции, с оглед осъществяване на техните 

правомощия, вкл. по реда и при условията на Закона за електронното управление; на чужди 

осигурителни институции за упражняване на правомощия,  свързани с прилагането на  

Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 (за случаите, в които продължават да 

се прилагат), Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕС) № 

1231/2010 за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 

987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от 

тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство, Споразумението за 

оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 

съюз и Европейската общност за атомна енергия, Споразумение за търговия и сътрудничество 

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, действащите 

международни договори в областта на социалната сигурност, по които Република България е 

страна. 

 

 


