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О Т Ч Е Т  

 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2022 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 2022 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 2022 г. в НОИ са постъпили общо 32 бр. заявления за достъп до обществена 

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

27 бр. са подадени от граждани на Република България, 1 бр. от чужденец и 4 бр. от 

неправителствени организации. 

Всички постъпили в НОИ заявления/искания са за предоставяне на служебна 

информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.   

От постъпилите заявления/искания 15 бр. са на хартиен носител, 14 бр. са подадени по 

електронен път, а 3 заявления са подадени чрез платформата за достъп до обществена 

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

С постъпилите в НОИ през 2022 г. заявления/искания по ЗДОИ, е търсен достъп до: 

o упражняване на права или законни интереси – 2 бр.; 

o отчетност на институцията – 1 бр.; 

o изразходване на публични средства – 4 бр.; 

o други теми – 25 бр. 

Тук се отнасят исканията за предоставяне на информация/данни за: брой безработни 

лица и брой пенсионери по административни райони на Столична община за учебната 2020 г.; 

брой лица, осигурявани от НГДЕК, брой издадени болнични листове на тези лица за 2021 и 2022 

г. и изплатени обезщетения от ДОО по тези болнични листове; брой пенсионери/лица с ТЕЛК 

без чужда помощ по вид и степен на увреждане за 2020 и 2021; брой пенсионери/лица с ТЕЛК 

с чужда помощ по вид и степен на увреждане за 2021 и 2022 г.; брой пенсионери/лица с ТЕЛК 

от 90 до 100 % без чужда помощ по вид заболяване; общ брой лица с право на чужда помощ по 

години след 2000 г.; брой лица, получаващи наследствена пенсия по месеци от 2019 до сега; 

брой лица, получаващи социална пенсия за старост по месеци от 2019 г. до сега; брой лица, 

получаващи социална пенсия за инвалидност по месеци от 2019 г. до сега; брой лица, 
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получаващи пенсия за военна инвалидност по месеци от 2019 г. досега; средномесечен размер 

на гореизброените пенсии по месеци от 2019 досега; средномесечен размер на всички пенсии, 

отделно за пенсии, свързани с трудова дейност и несвързани с трудова дейност по месеци от 

2019 г. досега; среден брой години стаж за пенсиониране за наследствени пенсии и за 

останалите пенсии, свързани с трудова дейност; изплатените обезщетения за временна 

неработоспособност поради майчинство и временна неработоспособност поради болест за 2019 

г. по децилни групи; брой лица, получаващи социална пенсия за инвалидност общо заболяване 

50-70,99 по месеци от 2019 досега; брой лица, получаващи социална пенсия за инвалидност 

поради общо заболяване 71-90 % по месеци от 2019 досега; брой лица, получаващи социална 

пенсия за инвалидност над 90 на сто по месеци от 2019 досега; брой лица, получаващи социална 

пенсия за инвалидност поради трудова злополука 50 - 70,99 % по месеци от 2019 г. досега; брой 

лица, получаващи социална пенсия за инвалидност трудова злополука 71-90 % по месеци от 

2019 г. досега; брой лица, получаващи социална пенсия за инвалидност поради трудова 

злополука над 90% по месеци от 2019 г. досега; брой лица, получаващи пенсии несвързани с 

трудова дейност по месеци от 2019 г. досега; средномесечен размер на гореизброените пенсии 

по месеци от 2019 г. досега; данни за временна нетрудоспособност във вид съгласно приложен 

електронен файл; данни за модата и медианата на изплатените обезщетения за социалните 

рискове : безработица, болест и приравнени, майчинство и пенсиите за инвалидност според 

степента на увреждане, осигурителен стаж и възраст и наследствените пенсии за 2019 г.; брой 

физически лица, които се осигуряват като адвокати в България и колко от тях се осигуряват на 

максимален осигурителен доход; колко от физическите лица, осигуряващи се като адвокати 

имат невнесени осигурителни вноски и/или декларирани, но неплатени данъци; колко от 

физическите лица, осигуряващи се като адвокати в България са младши адвокати; за периода 

01.01.2019- 31.12.2020, колко физически лица, осигуряващи се като младши адвокати, са внесли 

осигурителни вноски на максимален осигурителен доход; за периода 01.01.2019 до датата на 

изготвяне на отговора, заявителят като самоосигуряващо се лице - адвокат колко общо 

осигурителни вноски е платил в полза на държавата и колко данъци от доходи от дейността си 

като адвокат; ползвало ли е отпуск по болест конкретно посочено лице; брой сключени трудови 

договори към 31.03.2022 г. за изброени и с посочен код по НКПД длъжности; брой 

самоосгурени лица, които упражняват свободните професии експерт-счетоводител и одитор; 

броя на българските командировани работници, които са претърпели трудови злополуки в 

България; данни за периода 2000 – 2021 г. всяко едно наето лице в гр. София, както следва - пол 

на наето лице, възраст на наето лице (или година на раждане), код професия (според 

Международната класификация на професиите и/или национален еквивалент), осигурителен 

доход, степен на образование (в случай, че е налична),  БУЛСТАТ на предприятие, код на 

икономическа дейност на предприятие, индикатор за преобладаваща чуждестранна собственост 

на предприятието или оборот на чуждестранния пазар (в случай, че НОИ има достъп до бизнес 

регистъра); брой осигурени лица и среден осигурителен доход по общини за общините Антон, 

Златица, Мирково, Панагюрище, Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Стрелча, Копривщица и Етрополе – 

за 2020 и 2021 г. брой осигурени лица и среден осигурителен доход по основни икономически 

сектори и по общини за общините Антон, Златица, Мирково, Панагюрище, Пирдоп, Челопеч, 

Чавдар, Стрелча, Копривщица и Етрополе – за 2020 и 2021 г. брой пенсионери и среден месечен 

размер на пенсията, в т.ч. разпределени по категории труд, по общини за общините Антон, 

Златица, Мирково, Панагюрище, Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Стрелча, Копривщица и Етрополе 

за 2021 г.; брой пенсионери разпределени по размер на месечната пенсия: 1) до 500 лв., 2) от 

500,01 до 1000 лв. и 3) над 1000,01 лв. за общините Антон, Златица, Мирково, Панагюрище, 

Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Стрелча, Копривщица и Етрополе за 2021 г.; брой пенсионери, 

разпределени по възраст: 1) до 54 г., 2) от 55 до 59 г., 3) от 60 до 64 г., 4) от 65 до 69 г. и 5) над 
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70 г. за общините Антон, Златица, Мирково, Панагюрище, Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Стрелча, 

Копривщица и Етрополе за 2021 г. и др.  

Две заявления не са разгледани по същество, тъй като по едното, след поискано 

уточнение на исканата информация, заявителят е оттеглил заявлението си, а с другото се иска 

предоставяне на лични данни, т.е., иска се информация, която е извън приложното поле на 

ЗДОИ. 

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 със 17 решения е предоставен свободен достъп до обществена информация;  

o с 4 решения е предоставен частичен достъп до информация; 

o  2 заявления/искания са препратени по компетентност на орган, разполагащ с исканата 

информация; 

o  по 3 заявление/искане заявителят е уведомен, че институтът не разполага с исканата 

информация; 

o по 4 заявления са издадени решения за отказ от предоставяне на информация. 

Образуваните производства по ЗДОИ са приключили в законоустановения 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 2022 г. са подадени 3 жалби срещу решения за предоставяне на обществена 

информация. В един от случаите съдът частично е отменил решението.  

 

 

 


