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УКАЗАНИЕ 
 

ОТНОСНО: Получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) 
  
  
Осигурителите и самоосигуряващите се лица получават от Националния осигурителен 

институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен идентификационен код на осигурител (ИКО), с 
който могат да използват предоставени от НОИ електронни услуги, които касаят достъп до 
личните данни на осигурените от тях лица. Издаваният от Националната агенция за 
приходите (НАП) 12-цифрен ПИК не може да се използва за достъп до предоставяните от 
НОИ услуги. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ЕИК/ 
БУЛСТАТ и ИКО, издаден от НОИ. 

За издаването на ИКО се подава заявление до съответното за осигурителя ТП на НОИ 
или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна. Заявлението е по 
образец, утвърден от управителя на НОИ.  

Заявлението се подписва от представляващия осигурителя и се подава лично от него 
или от негов представител, чиито данни за самоличност са вписани в заявлението. 
Представляващият представя копие от документ за упълномощаване, което задължително се 
съпоставя с оригиналния документ и се съхранява заедно с подаденото заявление. 

С оглед предотвратяване злоупотреба с лични данни, при подаване на ново заявление 
се генерира нов ИКО. 

Издаването на удостоверение с ИКО се извършва: 
- веднага, ако заявлението е подадено в ТП на НОИ или в негов филиал, 

постоянно или изнесено работно място или приемна, които имат 
информационна свързаност с ТП или ЦУ на НОИ;  

- в седемдневен срок от завеждането на заявлението в изнесено работно място 
или приемна, където няма свързаност и се осъществява само прием на 
заявления.  

Длъжностното лице издава удостоверение с ИКО, което следва да се получи лично 
срещу подпис от представляващия осигурителя или от неговия представител, вписан в 
заявлението.  

Удостоверенията не се изпращат по пощата. 
  
 
  


