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Приемането, регистрирането и разпределянето на постъпилите заявления за 

достъп до обществена информация в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 

както и изготвянето на решения за предоставяне/отказ за предоставяне на обществена 

информация, се регламентира с утвърдени от управителя на институцията Указания по 

прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в Националната 

здравноосигурителна каса № РД-16-21/28.04.2016 г.. , които са публикувани на сайта на 

НЗОК - www. nhif.bg, в рубрика „За НЗОК”, линк „Достъп до обществена информация”.  

 

Съгласно  ЗАПОВЕД № РД-09-558 от 04.05.2016 г. на управителя на НЗОК, 

решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена 

информация взема главният секретар на Националната здравноосигурителна каса.  

 

През 2016 г. в ЦУ на НЗОК са постъпили 244 заявления за достъп до обществена 

информация: 

 

 от журналисти – 6 

 

 от фирми – 154  

 

 от неправителствени организации – 27 

 

 от граждани – 57  
 

 

През 2016 г. са издадени: 

 

 236 решения за предоставяне на пълен достъп 

 

 2 решения за предоставяне на частичен достъп 
 

 2 решения за отказ от предоставяне на информация 
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- 1 на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ „ Исканата информация е 

класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, 

предвидени със закон…“, именно Закона за защита на личните данни. 

- 1 на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ „ Исканата обществена 

информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.“ 

 4 заявления са насочени по компетентност към други институции 

 За 20 заявления - срокът за отговор е удължен на основание чл. 30, ал.1 от ЗДОИ 

– „…Когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е 

необходимо допълнително време за нейната подготовка.“ 

 

 За 4 заявления – срокът за отговор е удължен на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ 

„В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е 

формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да 

уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 

започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена 

информация“.  

 

Всички Решения и информации са предоставени в определения от Закона за достъп до 

обществена информация срок. 

 

Годишният отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е 

част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 

 


