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О Т Ч Е Т  

 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2021 Г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ТЯХНОТО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

 

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 2021 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 2021 г. в НОИ са постъпили общо 30 бр. заявления за достъп до обществена 

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

19 бр. са подадени от граждани, 1 бр. от журналист, 2 бр. от фирми и 8 бр. от неправителствени 

организации. 

Според вида на исканата обществена информация, постъпилите в НОИ 

заявления/искания се разпределят както следва: официална информация – 8 заявления и 

служебна информация – 22 заявления. 

От постъпилите заявления/искания 10 бр. са на хартиен носител, 15 бр. са подадени по 

електронен път, а 5 заявления са подадени чрез платформата за достъп до обществена 

информация по чл. 15в от ЗДОИ (https://pitay.government.bg/). 

С постъпилите в НОИ през 2021 г. заявления/искания по ЗДОИ, е търсен достъп до: 

o упражняване на права или законни интереси – 9 бр.; 

o отчетност на институцията – 3 бр.; 

o процес на вземане на решения – 1 бр.; 

o изразходване на публични средства – 3 бр.; 

o други теми – 14 бр. 

Тук се включват следните теми: брой лица от педагогическия персонал на конкретна детска 

градина, напуснали работа в определен период; брой родители, възползвали се от 

възможностите по чл. 138, чл. 166, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 от КТ; секвестируеми ли са от частните 

съдебни изпълнители добавките от 50 лв., изплащани към пенсиите до м. април 2021 г.; брой 

починали пенсионери по месеци за 2020 г.; предоставяне на статистическа информация за 

определени категории лица; брой пенсионери по чл. 68, ал. 3 КСО и прогноза дали броят на 

хората, на които им предстои пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО през следващите години ще се 

увеличава, ще намалява, или ще остане на същите нива; брой лица, на които времето на 

задържане на остров Белене по време на възродителния процес е зачетено, респ. не е зачетено 
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за осигурителен стаж при пенсиониране и на колко от тези лица е отказано да се зачете като 

действителен стаж; професии, в които заплатите са 3000 лв. и над тази сума и какъв е броят на 

служителите в тях; брой болнични листове, издадени на лица, инжектирани с ваксинационни 

препарати за коронавирусна инфекция; информация, касаеща работодатели, в чиито предмет на 

дейност е отглеждането на патици и гъски за добив на втлъстен черен дроб чрез използване на 

асистирано хранене - наричано „гушене“; брой декларирани трудови злополуки от началници 

на затвори и брой производства за разследване на такива злополуки; информация за 

постановени експертни решения на ТЕЛК на деца до 4-годишна възраст с диагноза „Атопичен 

дерматит“; брой на лекари с призната специалност "Акушерство и гинекология", брой на 

акушерките в България, брой на лекарите с призната специалност "Неонатология"; информация 

за месечни суми, изплатени като пенсия на конкретно лице.  

Едно заявление не е разгледано по същество, тъй като по идентично предходно заявление 

от същото лице е издадено решение. Заявителят е уведомен своевременно. 

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

за повторно използване на информация от обществения сектор са образувани формални 

производства, съгласно изискванията на ЗДОИ. Издадени са следните актове: 

o с 9 решения е предоставен свободен достъп до обществена информация;  

o с 2 решения е предоставен частичен достъп до информация; 

o  6 заявления/искания са препратени по компетентност на орган, разполагащ с исканата 

информация; 

o  по 6 заявление/искане заявителят е уведомен, че институтът не разполага с исканата 

информация; 

o по 6 заявления са издадени решения за отказ от предоставяне на информация, тъй като 

исканата информация не попада в приложното поле на ЗДОИ. 

Образуваните производства по ЗДОИ са приключили в законоустановения 14-дневен 

срок, като препращането на заявленията по реда на чл. 32 от ЗДОИ, когато НОИ не разполага с 

исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, се извършва веднага или в 

рамките на няколко дни.  

През 2021 г. е подадена 1 жалба срещу решение за предоставяне на обществена 

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


