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ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2020 Г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ТЯХНОТО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ 
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Настоящият отчет за постъпилите в Националния осигурителен институт (НОИ) 

заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от 

обществения сектор за 2020 г. е изготвен в съответствие с чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ). Отчетът е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от 

Закона за администрацията.  

За 2020 г. в НОИ са постъпили общо 41 бр. заявления за достъп до обществена 

информация/искания за повторно използване на информация от обществения сектор. От тях  

35 бр. са подадени от граждани, 2 бр. от журналисти, 1 бр. от фирми и 3 бр. от неправителствени 

организации. 

Според вида на исканата обществена информация, постъпилите в НОИ 

заявления/искания се разпределят както следва: официална информация – 10 заявления и 

служебна информация – 31 заявления. 

От постъпилите заявления/искания 15 бр. са на хартиен носител, 22 бр. са подадени по 

електронен път, а 4 заявления са подадени чрез платформата за достъп до обществена 

информация (https://pitay.government.bg/). 

По всички постъпили заявления за достъп до обществена информация/искания за 

повторно използване на информация от обществения сектор, са образувани формални 

производства, съгласно изискванията на ЗДОИ. По постъпилите заявления/искания са издадени 

следните актове: 

o с 16 решения е предоставен свободен достъп до обществена информация;  

o с 5 решения е предоставен частичен достъп до информация; 

o 4 заявления/искания са препратени по компетентност на орган, разполагащ с 

исканата информация; 

o по 1 заявление/искане заявителят е уведомен, че институтът не разполага с исканата 

обществена информация; 

o 1 заявление/искане е оставено без разглеждане, тъй като търсената информация не е 

обществена по смисъла на закона, а цели обслужване на други интереси. 

За 2020 г. са издадени 14 решение за отказ от предоставяне на обществена информация. 

Основанията за отказ от предоставяне на достъп: информацията не представлява обществена 

информация по смисъла на чл. 2 или 2а ЗДОИ; достъпът засяга интересите на трето лице (фирма 

или физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата 

информация. 

В по-голямата си част образуваните формални производства по ЗДОИ са приключили в 

законоустановения 14-дневен срок, с изключение на препратените по компетентност. 

Последните се препращат веднага. По едно заявление/искане срокът е бил удължен, поради 

голямото количество информация и необходимостта от допълнително време за нейната 

подготовка. 

С постъпилите в НОИ през 2020 г. заявления/искания по ЗДОИ, е търсен достъп до: 

o упражняване на права или законни интереси – 18 бр.; 

o отчетност на институцията – 10 бр.; 

o изразходване на публични средства – 2 бр.; 

o контролна дейност на администрацията – 1 бр.; 

o други теми, като предоставяне на статистическа информация, наличната 

осигурителна информация за трето физическо/юридическо лице, наличието на 

упражнено право на пенсия от трето физическо лице, представени болнични листове 

и декларирани трудови злополуки и др. – 10 бр. 

През 2020 г. е подадена 1 жалба срещу решение за предоставяне на обществена 

информация и 2 жалби срещу решения за отказ за предоставяне на обществена информация. 

Няма случаи, при които да е установена незаконосъобразност от съд.  

https://pitay.government.bg/

