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изх.№ 28-и/16.07.2013     ДО  

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ  

УПРАВИТЕЛ  

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

за  

достъп до обществена информация  

 

От Фондация “Институт за пазарна икономика”, (номер в регистъра на неправителствените 

организации # 6315/1993 - 15 март 1993, 729/XI/V, стр.169).  

Чрез своя представител Светла Константинова Костадинова 

Адрес за кореспонденция: София 1000, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3 

Телефон за връзка: 02/952 62 66, 952 35 03 

 

Уважаеми Господин Петков, 

Данните, които получихме от НОИ за осигурени лица около минималните осигурителни доходи по 

икономически дейности в седем области на страната предизвикаха голям интерес не само от страна на 

анализаторите, но и от страна на консултативния съвет по проект „Регионални профили: Показатели за 

развитие”. В резултат на това, бихме желали в изданието, което ще бъде публикувано през тази година, 

да посветим част от тематичните анализи на тази тема. В този контекст моля да ми бъде предоставена 

информация относно: 

 Брой осигурени лица и среден осигурителен доход по ИД и групи професии и брой осигурени 

лица на минималния осигурителен доход по съответните ИД и групи професии (с толеранс от 

10% около прага) за 21 области с изключение на: София – град, Варна, Благоевград, Русе, 

Хасково, Видин, Плевен; 

Моля информацията да ми бъде предоставена за следните години: 2008 и 2012 г. и да обхваща 

икономически дейности със следния код по НКИД: 10.1 без 10.12, 10.2; 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82; 14 

без 14.3; 20; 25 без 25.4; 26; 27; 28 без 28.11; 25.4; 31; 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43; 42.11; 42.22; 45, 46, 47 

без 46.46, 47.73, 47.74; 46.46, 47.73, 47.74; 55, 56, 79; 49.3, 49.4.   

 

Желая да получа информацията в следната форма: 

Електронна поща на адреси kaloyan@ime.bg и mail@ime.bg. 

Подпис: 

Светла Костадинова 

Изпълнителен директор 
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