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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 Вътрешни 

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

Националната здравноосигурителна каса - № РД-16-43/03.12.2013 г., които са 

публикувани на сайта на НЗОК - www. nhif.bg, в рубрика „За НЗОК”, линк „Достъп до 

обществена информация”. 

През 2015 г. в ЦУ на НЗОК са постъпили 183 заявления за достъп до 

обществена информация: 

от журналисти – 9 

 от фирми – 89 

 от неправителствени организации – 35 

 от граждани – 50 
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Издадени са 168 решения за предоставяне на пълен достъп, 4 решения за 

предоставяне на частичен достъп, 7 решения за отказ от предоставяне на информация - 

2 на основание чл. 37, ал. 3 от ЗДОИ „Исканата обществена информация е предоставена 

на заявителя през предходните 6 месеца“ и 5 на основание чл. 41а, ал. 2 от ЗДОИ 

„Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за 

повторно ползване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване 

или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, 

което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайните операции“, и 4 заявления 

са насочени по компетентност към други институции. 

За 11 заявления е удължен срокът за отговор на основание чл. 30, ал.1 от ЗДОИ - 

поради голямото количество искана информация и необходимостта от допълнително 

време за нейното събиране, обобщаване и изготвяне на отговор до заявителя, а по 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“. Останалите 168 

отговори са предоставени в определения от закона 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. 

 

 

                                                 

 


