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Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики 

 

Утвърдил: ИВАЙЛО ИВАНОВ 

    УПРАВИТЕЛ НОИ 

                    (подпис) 

Дата: 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН  

НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗА 2022 г.  

 

Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в  изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с 

постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки 

 

КАЛИН РОГАЧЕВ – главен секретар на НОИ, заповед № 1016-40-13/10.01.2022 г. 

 

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Конкретно идентифи-

циран корупционен 

риск 

Описание на мяр-

ката 

Насоченост 

на мярката – 

организаци-

онен/ кад-

рови/ про-

мени в нор-

мативната 

уредба 

Крайна 

цел на 

мярката  

Срок за 

изпълне-

ние и 

етапи 

Индика-

тор  

Отго-

ворно 

лице 

Изпълнение/ неизпъл-

нение 

При-

чини 

при не-

изпъл-

нение 

Възможност за създа-

ване  на  нерегламен-

тирани връзки и отно-

шения между члено-

вете на комисиите и 

Ротационен прин-

цип при сформи-

ране на комисии 

за участие в про-

цедурите по ЗОП. 

организаци-

онна 

Превен-

ция на 

коруп-

ционни 

прак-

тики 

постоянен Комисии 

от раз-

лични 

служи-

тели, 

Дирек-

тори на 

дирекции 

по компе-

тентност 

Мярката е изпълнена.  

Извършвана е ротация 

между експертите по-

ради еднаквостта във 

функциите, задачите и 
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участниците в проце-

дурите по ЗОП. 

участ-

ващи в 

процеду-

рите по 

ЗОП. 

необходимата експер-

тиза. 

 

Злоупотреба с вклю-

чените в длъжност-

ните характеристики 

права и задължения, 

специфични за всяка 

конкретна длъжност. 

 

Актуализиране на 

функционални и 

длъжностни ха-

рактеристики на 

дирекции в НОИ 

организаци-

онна – при-

веждане на 

функцио-

нални и 

длъжностни 

характерис-

тики на фун-

кционалните 

дирекции в 

НОИ в съот-

ветствие с 

изм. и доп. 

на  

ПОДНОИ 

Спаз-

ване на 

действа-

щата 

норма-

тивна 

уредба 

постоя-

нен, при 

необходи-

мост от 

актуали-

зация 

Актуални 

функцио-

нални и 

длъжнос-

тни ха-

рактерис-

тики 

Дирек-

тори на 

дирекции 

по компе-

тентност 

Мярката е изпълнена. 

Съществуващите функ-

ционални и длъжнос-

тни характеристики са 

актуализирани в съот-

ветствие с промяната в 

приложимото законода-

телство.  Във връзка с 

ПМС №230/01.08.2022 

г. за изменение и до-

пълнение на норма-

тивни актове на МС са 

актуализирани 374 бр. 

длъжностни характе-

ристики. 

 

Неактуални вътрешни 

правила за управление 

на цикъла на общест-

вените поръчки във 

връзка с промените на 

действащата норма-

тивна уредба. 

Поддържане на 

актуални вът-

решни правила за 

управление на ци-

къла на обществе-

ните поръчки в 

НОИ. 

организаци-

онна 

Ограни-

чаване в 

макси-

мална 

степен 

на ко-

рупци-

онни 

прак-

тики при 

провеж-

дане на 

постоянен Актуални 

вътрешни 

правила 

за управ-

ление на 

цикъла на 

обществе-

ните по-

ръчки в 

НОИ 

Главен 

секретар 

Мярката е изпълнена.  

Промените в ЗОП и 

ППОП са следени. Към 

момента не налага ак-

туализиране на вътреш-

ните правила за управ-

ление на цикъла на об-

ществените поръчки в 

частта касаеща проти-

водействие на корупци-

ята при възлагането на 

обществените поръчки. 
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проце-

дурите 

по ЗОП 

Корупционен риск – извършване на контролни дейности 

Конкретно идентифи-

циран корупционен 

риск 

Описание на мяр-

ката 

Насоченост 

на мярката – 

организаци-

онен/ кад-

рови/ про-

мени в нор-

мативната 

уредба 

Крайна 

цел на 

мярката  

Срок за 

изпълне-

ние и 

етапи 

Индика-

тор  

Отго-

ворно 

лице 

Изпълнение/ неизпъл-

нение 

При-

чини 

при не-

изпъл-

нение 

Възможност за създа-

ване  на  нерегламен-

тирани връзки и отно-

шения между служи-

телите,  осъществя-

ващи контрол и под-

контролните субекти. 

Ротация на със-

тава на 

контролните 

органи при 

възлагане и 

извършване на 

ревизии и 

проверки. 

 

организаци-

онна 

Превен-

ция 

срещу 

възник-

ване на 

коруп-

ционни 

прак-

тики 

постоянен Устано-

вени на-

рушения 

на отно-

симите 

норма-

тивни ак-

тове 

и/или 

проце-

дури 

Дирек-

тори на 

ТП 

Мярката е изпълнена. 

Прилага се ротационен 

принцип посредством 

използване функцио-

налните възможности 

на АИС „Архимед“ при 

възлагане на проверки 

и ревизии, зачитане на 

осигурителен стаж и 

доход като превенция 

срещу възникване на 

корупционни практики. 
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Неправомерно заверен 

осигурителен стаж и 

доход. Формално из-

вършване на проверки 

на осигурителен стаж 

и доход. 

Последващ 

контрол на 

заверения 

осигурителен 

стаж и доход от 

инспекторите по 

осигуряване в 

сектор КР на 

ДОО. 

организаци-

онна 

Засил-

ване на 

конт-

рола и 

превен-

ция 

срещу 

коруп-

ционни 

прак-

тики 

ежемесе-

чен 

Проверен 

брой ЕГН 

със заве-

рен оси-

гурителен 

стаж, 

спрямо 

отчетен % 

на уста-

новени 

грешки от 

провере-

ния заве-

рен оси-

гурителен 

стаж. 

Дирек-

тори на 

ТП, на-

чалници 

на отдел 

КПК, на-

чалници 

на сек-

тори КР 

на ДОО 

Мярката е изпълнена. 

Създадена е организа-

ция за повторна про-

верка на голяма част от 

заверените документи 

за осигурителен стаж и 

доход. Началник на 

сектор КР на ДОО 

и/или началник на от-

дел КПК осъществяват 

периодичен последващ 

контрол на заверения 

осигурителен стаж и 

доход от инспекторите 

по осигуряването. Ре-

зултатите се отчитат с 

доклад до директора, 

протокол или създа-

дени за целта елект-

ронни таблици/регис-

три. 

 

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими  

Конкретно идентифи-

циран корупционен 

риск 

Описание на мяр-

ката 

Насоченост 

на мярката – 

организаци-

онен/ кад-

рови/ про-

мени в нор-

мативната 

уредба 

Крайна 

цел на 

мярката  

Срок за 

изпълне-

ние и 

етапи 

Индика-

тор 

Отго-

ворно 

лице 

Изпълнение/ неизпъл-

нение 

При-

чини 

при не-

изпъл-

нение 
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Корупционен риск 

при предоставянето на 

административни ус-

луги. 

Образуване на опашки 

и неспазване реда за 

подаване на доку-

менти. 

Внедрена система 

за управление на 

клиентопотока в 

ТП, където такава 

не е изградена. 

организаци-

онна 

Елими-

ниране 

на чо-

вешкия 

фактор 

при раз-

пределе-

ние на 

работата 

постоя-

нен, пое-

тапно въ-

веждане 

Намаля-

ване на 

жалбите и 

сигналите 

от граж-

даните 

относно 

неправо-

мерно по-

ведение 

на служи-

тели.  

Намален 

брой ус-

тановени 

случаи на 

нерегла-

менти-

рани кон-

такти. По-

вишаване 

на качест-

вото на 

админист-

ративното 

обслуж-

ване. 

Дирек-

тори на 

ТП 

Мярката е изпълнена. 

Електронна система за 

управление на клиенто-

потока е внедрена в 11 

ТП на НОИ. В остана-

лите териториални по-

деления поради специ-

фика на сградите и/или 

приемните е затруд-

нено въвеждането на 

система за управление 

на клиентопотока. При-

ета е практика за въ-

веждане на ред чрез но-

мера, получавани от 

клиентите на хартиен 

носител, в едно терито-

риално поделение. В 

други ТП на НОИ е оп-

ределен служител, 

който пропуска и на-

сочва клиентите към 

съответното гише с цел 

избягване струпване на 

хора и спазване на про-

тивоепидемичните 

мерки. 
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Възможност за укри-

ване на постъпили 

сигнали за корупция. 

Преките контакти 

между служители и 

клиенти като предпос-

тавка за получаване и 

предлагане на неслед-

ващи се облаги при 

предоставянето на ад-

министративни ус-

луги. 

 

Насърчаване на 

гражданите и биз-

неса за ползване 

на електронни ад-

министративни 

услуги, уеб-бази-

раните справочни 

приложения и 

контактни форми 

за запитвания. 

организаци-

онна 

Повиша-

ване на 

общест-

веното 

доверие 

в инсти-

туцията. 

Изграж-

дане на 

образ и 

същност 

на не-

търпи-

мост 

към про-

яви на 

коруп-

ция в 

НОИ.  

Осигу-

ряване 

на среда 

с по-ма-

лък риск 

от ко-

рупци-

онни 

прояви. 

Ограни-

чаване 

намесата 

постоянен Брой про-

ведени 

кампа-

нии; пре-

доставени 

на граж-

даните 

информа-

ционни 

услуги и 

матери-

али.  

 

Актуална 

информа-

ционна 

среда. 

Дирекция 

ОК, ЦУ 

на НОИ, 

дирек-

тори на 

ТП 

Мярката е изпълнена. 

Интернет приложени-

ята се поддържат с ог-

лед запазване на дос-

тъпността и целокуп-

ността на обработва-

ната информация пос-

редством информаци-

онните и комуникаци-

онните системи на 

НОИ. 

През отчетния период е 

изпълнен договор за 

разработка и внедря-

ване на нов Интернет 

сайт на НОИ, отгова-

рящ на изискванията на 

нормативната уредба в 

областта на електрон-

ното управление, дос-

тъпността и сигур-

ността на информаци-

ята. 

На интернет страницата 

на НОИ е публикувано 

съобщение за възмож-

ността за издаване на 

ПИК по електронен 

път. Използва се и пор-

тала за сигурно връч-

ване на документи за 
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на чо-

вешкия 

фактор. 

 

 

 

 

 

ПОБ. За справки по те-

лефона, изискващи из-

ползването на лични 

данни, гражданите се 

насочват съм Контакт-

ния център. 

Мярката е изпълнена и 

чрез предоставени на 

гражданите на елект-

ронни администра-

тивни услуги за контакт 

с НОИ и достъп до пер-

сонални данни чрез 

електронните форми, 

както и чрез 

Националното прило-

жение за електронен 

обмен на социално оси-

гурителна информация 

чрез СЕД. 

Предоставяните услуги 

от дирекция ЕРМД по 

електронен път през 

2022 г. е 22 бр. 

Фокусът на целевото 

популяризиране на 

електронните услуги и 

през 2022 г. беше пос-

тавен върху подготов-

ката и реализацията на 

материали със статис-

тически и аналитичен 
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профил, които не само 

запознават аудиторията 

с данните за използвае-

мостта на е-услугите, 

но също така я запозна-

ват с развитието и усъ-

вършенстването на съ-

ществуващата елект-

ронна инфрастуктура, 

на която потребителите 

на електронните услуги 

на НОИ могат да разчи-

тат. Внимание беше 

обърнато и на споделя-

нето на опит в сферата 

на електронното управ-

ление между НОИ и 

аналогични институции 

в други държави. Там 

присъства станалият 

традиционен материал 

за постоянно нараства-

щия брой на заявките за 

достъп до електронните 

услуги на НОИ, както и 

информацията за въве-

дената нова електронна 

справка на НОИ, чрез 

която се проследяват 

месечните плащания на 

пенсионерите, като 

ясно се разграничават 



класификация на информацията 

ниво 1, TLP-GREEN 

 

9 

 

пенсии от добавки, ед-

нократни плащания не 

се отразяват. След като 

изпълни своята задача, 

тя беше деактивирана. 

Въпросната онлайн 

справка е отчетена под 

№8 на най-четените 20 

новини за 2022 г. в ин-

тернет портала на теле-

визията бТВ. Своя кла-

сация за Топ 10 на най-

четените новини през 

м.г. оповести и Дарик. 

Четири от тези новини, 

включително заелите 

първите две места, са с 

източник НОИ.  

В контекста на превър-

налия се в основен при-

оритет на НОИ стре-

меж към намаляване на 

административната те-

жест за гражданите, 

сред най-съществените 

новини бяха отново ин-

формациите, които 

представяха предприе-

тите инициативи от 

страна на институцията 

за предоставяне на ка-
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чествени услуги на пен-

сионерите от дистан-

ция. Едната от тях 

представлява своеобра-

зен отчет на преизчис-

лените служебно с до-

пълнителен стаж тру-

дови пенсии през 2022 

г., а другата се отнася 

до разработването и ин-

тегрирането на напълно 

нова платформа на ин-

тернет страницата на 

НОИ, фокусирана 

главно върху нуждите 

на различните групи 

потребители и бързия и 

лесен достъп до търсе-

ната от тях информа-

ция. Внимание бе обър-

нато на значително по-

лесната навигация на 

сайта, безпроблемния 

достъп от различни уст-

ройства и насочената 

към потребителите 

структура на менютата. 

Популяризирана беше и 

възможността за запоз-

наване с графика на 

плащанията от ДОО 

чрез актуализирания 
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постоянно онлайн ка-

лендар. Във всеки удо-

бен случай беше предс-

тавяна и възможността 

за достъп до разпореж-

дания за новите раз-

мери на пенсиите чрез 

ползването на ПИК на 

НОИ и всички други 

варианти за дистанци-

онното им заявяване. 

Изготвените и публику-

вани от отдел „Връзки с 

обществеността” прес-

съобщения през 2022 г., 

свързани с електрон-

ните услуги, са 7. Това 

е около 10% от всички 

72 през годината. Те 

обръщат внимание 

както на усилията на 

НОИ за предоставяне 

на качествени услуги в 

контекста на съвремен-

ните стандарти за отда-

лечен достъп до услу-

гите, така и на предпри-

етите действия за усъ-

вършенстване на съ-

ществуващите прог-

рамни продукти. На ба-

зата на подготвените 
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във връзка с популяри-

зирането на електрон-

ните услуги прессъоб-

щения бяха генерирани 

492 публикации в пе-

чатни, електронни и ин-

тернет медии. 

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани 

професии 

Конкретно идентифи-

циран корупционен 

риск 

Описание на мяр-

ката 

Насоченост 

на мярката – 

организаци-

онен/ кад-

рови/ про-

мени в нор-

мативната 

уредба 

Крайна 

цел на 

мярката  

Срок за 

изпълне-

ние и 

етапи 

Индика-

тор  

Отго-

ворно 

лице 

Изпълнение/ неизпъл-

нение 

При-

чини 

при не-

изпъл-

нение 

Не е приложима в 

НОИ 

        

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на норма-

тивните актове 

Конкретно идентифи-

циран корупционен 

риск 

Описание на мяр-

ката 

Насоченост 

на мярката – 

организаци-

онен/ кад-

рови/ про-

мени в нор-

мативната 

уредба 

Крайна 

цел на 

мярката  

Срок за 

изпълне-

ние и 

етапи 

Индика-

тор  

Отго-

ворно 

лице 

Изпълнение/ неизпъл-

нение 

При-

чини 

при не-

изпъл-

нение 
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Празноти и възмож-

ности за противоре-

чиво тълкуване или 

прилагане на норма-

тивната уредба. 

Изготвяне на 

предложения за 

промяна в норма-

тивната уредба, в 

случай на конста-

тирана празнота 

или неясни разпо-

редби, даващи 

възможност за 

противоречиво 

тълкуване и/или 

прилагане. 

организаци-

онна 

Превен-

ция на 

коруп-

ционни 

прак-

тики 

постоянен Изготвяне 

на пред-

ложения 

и стано-

вища 

свързани 

с промяна 

или до-

пълване 

на норма-

тивната 

уредба 

Дирек-

тори на 

дирекции 

в ЦУ 

Мярката е изпълнена.  

През 2022 г. предложе-

ните промени и извър-

шените действия ка-

саят: 

- Участие в работна 

група към МТСП и в 

изготвянето на проект 

за изменение на Ко-

декса на труда, с който 

се изменя и допълва и 

Кодексът за социално 

осигуряване, по повод 

регламентиране пра-

вото на отпуск на ба-

щите на деца до 8-го-

дишна възраст, във 

връзка с имплементи-

ране на Директива (ЕС) 

2019/1152 на Европейс-

кия парламент и на Съ-

вета от 20 юни 2019 го-

дина за прозрачни и 

предвидими условия на 

труд в Европейския 

съюз (ОВ, L 186, 11 

юли 2019 г.) и на Ди-

ректива (ЕС) 2019/1158 

на Европейския парла-

мент и на Съвета от 20 

юни 2019 година от-

носно равновесието 
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между професионалния 

и личния живот на ро-

дителите и лицата, по-

лагащи грижи, и за от-

мяна на Директива 

2010/18/ЕС на Съвета 

(ОВ, L 188, 12 юли 

2019 г.); 

- Изразяване на стано-

вище, участие в разра-

ботването и прецизира-

нето на текстове в про-

екта на Закон за прила-

гане на разпоредби на 

Закона за държавния 

бюджет на Република 

България за 2021 г., За-

кона за бюджета на 

държавното общест-

вено осигуряване за 

2021 г. и Закона за бю-

джета на Националната 

здравноосигурителна 

каса за 2021 г.; в про-

екта на Закон за бю-

джета на държавното 

обществено осигуря-

ване за 2022 г.; в про-

екта на Закона за изме-

нение и допълнение на 

Закона за бюджета на 
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държавното общест-

вено осигуряване за 

2022 г.; 

- Изготвяне на проект 

за изменение и допъл-

нение на Наредба № 1 

от 13.02.2007 г. за полз-

ване и изплащане на па-

ричните помощи за 

профилактика и реха-

билитация в частта, ка-

саеща прецизиране на 

разпоредбите, с оглед 

постигане на еднознач-

ност на правоприлага-

нето; 

- Изготвяне на проект 

на Инструкция за изме-

нение и допълнение на 

Инструкция № 5 от 

30.06.2005 г. за прие-

мане и съхраняване на 

ведомости за заплати и 

трудовоправни доку-

менти на прекратени 

осигурители без пра-

воприемник;  

- Изготвяне на стано-

вища по внесени зако-

нопроекти, като напри-

мер, но не само: Зако-

нопроект за изменение 
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и допълнение на закона 

за военноинвалидите и 

военнопострадалите; 

законопроект за допъл-

нение на Закона за 

здравето; два броя зако-

нопроекти за изменение 

и допълнение на Закона 

за мерките и действията 

по време на извънред-

ното положение, 

обявено с Решение на 

Народното събрание на 

13.03.2020 г. и за прео-

доляване на последи-

ците и други; Законоп-

роект за изменение и 

допълнение на Закона 

за българския жестов 

език; Законопроект за 

запасното войнство в 

Република България; 

Законопроект за изме-

нение и допълнение на 

Закона за хората с ув-

реждания; Законопро-

ект за изменение и до-

пълнение на Закона за 

насърчаване на зае-

тостта. 
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При идентифицирани 

възможности да проти-

воречиво тълкуване от 

служителите на НОИ 

на разпоредбите във 

връзка с прилагане на 

европейските регла-

менти и международ-

ните договори от ди-

рекция ЕРМД са изгот-

вяни указателни писма 

и становища. Броят им 

за 2022 г. е 133. 

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 

Конкретно идентифи-

циран корупционен 

риск 

Описание на мяр-

ката 

Насоченост 

на мярката – 

организаци-

онен/ кад-

рови/ про-

мени в нор-

мативната 

уредба 

Крайна 

цел на 

мярката  

Срок за 

изпълне-

ние и 

етапи 

Индика-

тор  

Отго-

ворно 

лице 

Изпълнение/ неизпъл-

нение 

При-

чини 

при не-

изпъл-

нение 

Формално изготвяне 

на антикорупцион-

ните планове. 

Разработване и 

утвърждаване на 

антикорупционни 

планове за 2022 г.  

от ТП на НОИ. 

организаци-

онна 

Повиша-

ване на 

ефектив-

ността 

по пре-

дотвра-

тяване 

на ко-

31.01. 

2022 г. 

Разрабо-

тени и ут-

върдени 

антико-

рупци-

онни пла-

нове за 

2022 г. 

Дирек-

тори на 

ТП 

Мярката е изпълнена в 

посочения в Антико-

рупционния план срок 

чрез разработени и ут-

върдени антикорупци-

онни планове за 2022 г. 

на ТП на НОИ. 
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рупци-

онните 

прак-

тики и 

ограни-

чаване 

на ко-

рупци-

онния 

риск. 

Пропуски при декла-

риране или невярно 

деклариране на обсто-

ятелства. 

Осъществяване на 

мониторинг и 

указване на мето-

дическа помощ на 

служителите, оп-

ределени за длъж-

ностни лица по 

приемане на дек-

ларации по чл.35 

от ЗПКОНПИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаци-

онна 

Мини-

мизи-

ране на 

про-

пуски в 

процеса 

на прие-

мане на 

деклара-

ции. 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подадени 

деклара-

ции при 

спазване 

на дейст-

ващата 

норма-

тивна 

уредба 

Инспек-

торат 

Мярката е изпълнена. 

При необходимост от 

страна на Инспектората 

е оказвана методическа 

помощ на служителите, 

определени за длъжнос-

тни лица по приемане 

на декларациите по чл. 

35 от ЗПКОНПИ и чрез 

провеждане на инструк-

таж на всеки новопостъ-

пил служител в систе-

мата на НОИ относно 

задължението му за по-

даване на декларации за 

имущество и интереси 

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от 

ЗПКОНПИ и несъвмес-

тимост по чл. 35, ал. 1,          

т. 1 от ЗПКОНПИ. 

Извършват се проверки 

на регламентираните в 
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Съставяне и ут-

върждаване от уп-

равителя на  

НОИ на нов обра-

зец на декларация 

по чл. 35, ал. 1, т. 

1 от ЗПКОНПИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03. 

2022  

ЗПКОНПИ срокове за 

подаване на декларации 

по чл. 35 от Инспекто-

рата на НОИ. 

 

 

 

Със заповед на управи-

теля на НОИ от 

28.02.2022 г. са утвър-

дени нови образци на 

декларации по чл. 35, 

ал. 1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ. 

Мерки за публичност 

Конкретно идентифици-

ран корупционен риск 

Описание на мярката 

 

Срок за изпълнение 

и етапи 

Отговорно 

лице 

 

Изпълнение/Причини за неизпълнение 

Подмяна на анкети в ТП.  

Притеснение/страх в кли-

ентите на НОИ за сигна-

лизиране за корупционни 

прояви от страна на обс-

лужващите ги служители. 

Неактуализирани въпроси 

в анкетните карти. 

 

Проучване на удовлетво-

реността на бизнеса и 

клиентите от предоставя-

ните услуги от НОИ чрез 

анкетиране на потреби-

телите на сайта на инсти-

тута и в центровете за 

административно обс-

лужване (ЦАО) и прием-

ните в ТП. Включване на 

въпроси за корупцията в 

анонимните анкети. 

постоянен/ 

периодично анке-

тиране 

ТП/ЦУ на НОИ 

– дирекция ОК 

Мярката е изпълнена. 

Периодично са провеждани анонимни анкети, 

с които се изследва удовлетвореността на 

клиентите от предоставяните услуги от НОИ 

с включени въпроси на тема корупция. Резул-

татите от анкетите се анализират с цел предп-

риемане на мерки в случай на необходимост 

от подобряване на административното обс-

лужване. Обобщенията показват висока удов-

летвореност на клиентите на НОИ от предос-

тавяните услуги и липса на сигнали за коруп-

ционни практики. 
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През периода в ТП на НОИ са проведени ан-

кети, с изключение на София-град. 

Проведена е онлайн анкета за удовлетворе-

ността на клиентите от услугите  на НОИ. 

Един от въпросите е свързан с наличието на 

корупционни практики. Само 9% от анкети-

раните посочват че са били свидетели на  по-

добни  практики. Делът им  остава един от 

най-ниските в сравнение със сходните инди-

катори в други публични администрации в 

България. 

Забавяне на информаци-

ята, която достига до кан-

дидатите.  

Своевременно актуали-

зиране на рубрика „Ка-

риери“ на интернет стра-

ницата на НОИ. 

постоянен дирекция 

ЧРАО, дирек-

ция ОК 

Мярката е изпълнена. 

Своевременно е актуализирана рубриката 

„Кариери“ с публикувани 172 конкурси и 

подбори, всеки от тях средно с 4 документа. 

Общият брой на актуализациите е около 700, 

което е сходно с нивата през предходната го-

дина. 

Обучения 

 

Брой на проведените обучения  Теми, по които са проведени обучения и броя на 

обучените по всяка тема служители с длъжността 

им  

Индикатор 

388 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на първоначален инструктаж на ново-

назначените служители в системата на НОИ, насо-

чен към запознаване с действащите антикорупци-

онни процедури в НОИ и Вътрешните правила, 

регламентиращи дейността на НОИ. 

Проведени 388 инструктажа на 242 назначени 

служители по служебно правоотношение и 146 

Повишаване на познанията за превенция на корупцията 

и корупционни прояви, чрез прилагане на нормативната 

база на служителите в НОИ. 

Провеждането на първоначален инструктаж на новоназ-

начените служители в системата на НОИ е насочен към 

запознаване с изискванията на Закона за противодейст-

вие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби-

тото имущество /ЗПКОНПИ/, със стратегията, основните 
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назначени служители по трудово правоотноше-

ние. Разпределение по длъжности: 

Актюер - 1; Главен експерт - 7; Главен експерт по 

осигуряването - 7; Главен инспектор по осигуря-

ването - 1; Главен специалист - 2; Деловодител - 

1; Директор на дирекция - 4; Директор на терито-

риално поделение - 2; Държавен вътрешен одитор 

- 1; Държавен експерт по осигуряването - 1; Екс-

перт по осигуряването - 168; Изпълнител-дома-

кин - 1; Изпълнител-оператор, мрежова топлофи-

кационна станция - 1; Изпълнител- специалист, 

поддръжка - 2; Изпълнител-телекомуникации - 1; 

Инспектор по осигуряването - 12; Лекар, експерт 

по ЕВН - 4; Лекар, член на медицинска комисия - 

2; Младши експерт - 13; Началник на отдел - 2; 

Началник на сектор - 2; Оператор, мрежова топ-

лофикационна станция - 1; Специалист - 33; Спе-

циалист, поддръжка - 3; Старши експерт - 7; 

Старши експерт по осигуряването - 21; Старши 

инспектор по осигуряването - 6; Старши специа-

лист - 1; Старши счетоводител - 3; Старши юрис-

консулт - 6; Счетоводител - 2; Технически изпъл-

нител/А - 5; Технически изпълнител/АЗ - 10; Тех-

нически изпълнител/ЕАРД - 2; Технически изпъл-

нител/КП - 4; Технически изпълнител/КРДОО - 5; 

Технически изпълнител/ОА - 8; Технически из-

пълнител/ОД - 5; Технически изпълнител/ООА-

ИДОСД - 4; Технически изпълнител/ОП - 1; Тех-

нически изпълнител/П - 2; Технически изпълни-

тел/ПО - 14; Технически изпълнител/ПрО - 2; 

Технически изпълнител/ЧР - 6; Технически сът-

рудник - 1; Юрисконсулт - 1. 

цели и задачи на НОИ и с Правилника да организацията 

и дейността на НОИ. 
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Работна среща на служителите от Инспектората 

във връзка с прилагането на ЗПКОНПИ: 7 участ-

ника /1 ръководител Инспекторат и 6 главни инс-

пектора/ 

 

Измама - същност, идентифициране, предотвратя-

ване и пресичане; 46 участника: Управител - 1; 

Подуправител - 1; Главен секретар - 1; Ръководи-

тел на инспекторат – 1; Директор на дирекция - 

11; Директор на териториално поделение - 26; На-

чалник на отдел - 4; Финансов контрольор - 1. 

 

Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализи-

ране на съмнение за извършено престъпление; 12 

участника: Главен експерт по осигуряването - 1; 

Главен инспектор - 3; Главен юрисконсулт - 1; 

Инспектор по осигуряването - 1; Старши експерт 

по осигуряването - 1; Старши инспектор по оси-

гуряването - 5. 

 

Стратегии и политики за противодействие на рис-

ковете в държавната администрация; 23 участ-

ника: Главен експерт по осигуряването - 4; Гла-

вен юрисконсулт - 1; Експерт по осигуряването - 

4; Младши експерт - 1; Началник на отдел - 3; На-

чалник на сектор - 4; Старши експерт по осигуря-

ването - 2; Старши юрисконсулт - 1; Финансов 

контрольор - 3. 

 

 

Изготвяне на нови образци на декларации за несъвмес-

тимост. 
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Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 

Адрес E-mail адрес Телефонен но-

мер 

Специални кутии, поставени в 

администрацията /описание на 

местонахождението/ 

Други 

Адрес:  

гр. София,  

бул. “Александър Стамбо-

лийски“ 62-64 

noi@nssi.bg 

                           

inspectorat@nssi.bg 

0700 14802 Специални кутии, поставени в 

администрацията – центрове 

за административно обслуж-

ване/приемни на ТП на НОИ 

Други: Контактен център         

Инспекторат 

Рубрика на сайта на НОИ  

„Антикорупция“ 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

Същност на мерките  Актуализиране при необходимост на „Вътрешни правила за защита на лицата по-

дали сигнали за несъвместимост, корупция, корупционни прояви или конфликт 

на интереси в НОИ“. 
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