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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; бр. 69 от 1995 г. – Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г.; изм.,
бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г.,
бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; бр. 52 от
1998 г. – Решение № 11 на Конституционния
съд от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от
1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от
2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и
95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46,
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68,
75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; бр. 91 от 2010 г. – Решение № 12 на
Конституционния съд от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „В предприятия“
се поставя запетая, добавя се „включително
в предприятия, които осигуряват временна
работа“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се поставя
запетая и се добавя „включително работниците и служителите, изпратени от предприятие,
което осигурява временна работа“.
§ 2. Член 34 се изменя така:
„Представителни организации на работниците и служителите
Чл. 34. За представителна организация на
работниците и служителите на национално
равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:
1. да има най-малко 75 хиляди членове;

2. да има организации на работниците
и служителите в повече от една четвърт от
дейностите, определени с код до втори знак
от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с членуващи не по-малко от 5 на
сто от заетите лица във всяка икономическа
дейност или най-малко 50 организации с не
по-малко от 5 членове във всяка икономическа дейност;
3. да има местни органи в повече от една
четвърт от общините в страната и национален
ръководен орган;
4. да има качество на юридическо лице,
придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко
три години преди подаването на искането за
признаване на представителност.“
§ 3. Член 35 се изменя така:
„Представителни организации на работодателите
Чл. 35. (1) За представителна организация
на работодателите на национално равнище
се признава организация, която отговаря на
следните изисквания:
1. да обединява браншови или отраслови
структури и предприятия, в които са наети не
по-малко от 100 хиляди осигурени по трудов
договор лица;
2. да има организации на работодателите в
повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена
от Националния статистически институт, с
не по-малко от 5 на сто от осигурените по
трудов договор лица във всяка икономическа
дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност;
3. да има местни органи в повече от една
четвърт от общините в страната и национален
ръководен орган;
4. да има качество на юридическо лице,
придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко
три години преди подаване на искането за
признаване на представителност;
5. да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт.
(2) В случаите, когато един работодател
членува пряко или чрез браншова или отраслова организация в две или повече национални организации на работодателите,
при установяване на членския състав с оглед
наличието на критериите за представителност
по ал. 1, т. 1 той разполага с една от следните
възможности:
1. да упълномощи с изрично пълномощно
една от националните организации, в които
членува;
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2. да упълномощи с изрично пълномощно
браншовата или отрасловата организация, в
която членува.
(3) В случаите, когато една браншова или
отраслова организация на работодателите
членува в две или повече национални организации на работодателите, при установяване
на членския състав по ал. 1, т. 2 с оглед наличието на критериите за представителност
тя се включва в списъка на тази организация,
на която е дала изрично пълномощно да я
представлява.“
§ 4. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Срочен трудов договор за срока на
дългосрочната командировка може да се
сключва за работа на длъжност, определена
за дългосрочно командироване в задгранично представителство на Република България
в чужбина по Закона за дипломатическата
служба.“
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 5. В глава пета след чл. 107п се създава
раздел VІІІв с чл. 107р – 107ч:
„Раздел VІІІв
Допълнителни условия за извършване на
работа чрез предприятие, което осигурява
временна работа
Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
Чл. 107р. (1) В трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа,
се уговаря, че работникът или служителят
ще бъде изпратен за изпълнение на временна
работа в предприятие ползвател под негово
ръководство и контрол.
(2) Общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което
осигурява временна работа в предприятие
ползвател, не може да бъде повече от 30 на
сто от общия брой на работещите при него
работници и служители.
(3) Не може да се сключва трудов договор
по ал. 1 за изпращане за изпълнение на работа:
1. при условията на първа и втора категория труд;
2. в предприятия, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната;
3. в предприятия, в които се провежда
стачка.
(4) Трудовият договор по ал. 1 се сключва
при условията и по реда на раздел І от тази
глава, както следва:
1. до завършване на определена работа;
2. за заместване на работник или служител,
който отсъства от работа.
(5) В трудовия договор по ал. 1 не могат
да се уговарят клаузи, които забраняват или
водят до невъзможност за възникване на тру-
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дово правоотношение между предприятието
ползвател и работника или служителя по
време или след изтичане на времето, за което
той е изпратен за изпълнение на работата в
предприятие ползвател.
(6) Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да изисква от работника или служителя заплащане на такса
за съдействие за започване на работа в предприятието ползвател, както и при сключване
на трудов договор или при възникване на
трудово правоотношение с предприятие ползвател преди, след или по време на работата,
за която е бил изпратен.
(7) Предприятията, които осигуряват временна работа, осъществяват своята дейност
след регистрация в Агенцията по заетостта
при условия и по ред, определени в Закона
за насърчаване на заетостта.
Задължения на предприятието, което осигурява временна работа
Чл. 107с. (1) Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно да изпрати
уведомление до съответната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите по реда на чл. 62, ал. 3.
(2) Изпращането по чл. 107р, а л. 1 се
извършва с писмен акт на предприятието,
което осигурява временна работа, след предоставянето на работника или служителя на
екземпляра от сключения трудов договор и
копието от уведомлението по чл. 62, ал. 3,
заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. В акта се
посочват датата на явяване в предприятието
ползвател, точен адрес на предприятието
ползвател, м ястото на работа, работното
м ясто, наименованието на длъж ност та и
характерът на работата в предпри ятието
ползвател и длъжностното лице в предприятието ползвател, при което следва да се яви
работникът или служителят, както и видът
първоначално обучение, което ще се проведе
в предприятието ползвател. Актът се връчва
на работника или служителя срещу подпис не
по-късно от един работен ден преди датата,
определена за постъпването му на работа в
предприятието ползвател, като се отбелязва
датата на връчването му.
(3) Работникът или служителят има право
писмено да откаже работа в предприятие
ползвател, когато тя не съответства на професионалната му квалификация и здравословно
състояние или се намира в друго населено
място, за което е длъжен да информира предприятието, което осигурява временна работа,
към момента на връчване на акта по ал. 2.
В този случай трудовото правоотношение се
смята за невъзникнало.
(4) Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да изпраща работника
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или служителя в предприятие ползвател, в
което се провежда стачка, независимо от
сключените договори по чл. 107р и 107у.
(5) Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно:
1. да начислява във ведомост за заплати
трудовото възнаграждение на работника или
служителя;
2. да плаща на работника или служителя
полагащото му се трудово възнаграждение;
3. по писмено искане на работника или
служителя да му издаде извлечение от документите за изплатените или неизплатените
трудови възнаграждения и обезщетения;
4. да осигури работника или служителя
при условия и по ред, установени в Кодекса
за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване;
5. по писмено искане на работника или
служителя да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти,
свързани с възникването, изпълнението и
прекратяването на трудовото правоотношение,
в 14-дневен срок от искането;
6. при прекратяване на трудовото правоотношение да издаде заповед за уволнение
или друг документ, с който се удостоверява
прекратяването му.
(6) Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно да уведоми писмено
предприятието ползвател за имената на работниците и служителите, които предстои да
бъдат изпратени при него, не по-късно от един
работен ден преди започването на работата.
Задължения на предприятието ползвател
Чл. 107т. (1) При изпълнение на работата, за
която работникът или служителят е изпратен,
предприятието ползвател е длъжно:
1. да определи работното място, където ще
се изпълнява работата;
2. да връчи срещу подпис на работника
или служителя преди започване на работата
длъжностна характеристика и да отбележи
датата на връчването;
3. да инструктира работника или служителя
за безопасното и здравословното изпълнение
на работата;
4. да отчита отработеното време, за което
да уведомява предприятието, което осигурява
временна работа, и работника или служителя
срещу подпис;
5. да определя размера на полагаемото се
основно и допълнителни трудови възнаграждения, включително за положения извънреден
и нощен труд, за което да уведомява предприятието, което осигурява временна работа,
и работника или служителя срещу подпис;
6. по писмено искане на работника или
служителя да му издаде и предостави необ-
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ходимите документи, удостоверяващи факти,
свързани с изпълнението на работата, в
14-дневен срок от искането;
7. да уведомява предприятието, което осигурява временна работа, за условията, при които
на същата или на сходна работа или длъжност
работят останалите работници и служители,
както и при промяна на тези условия;
8. да предоставя на работника или служителя информация съгласно изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и нормативните актове по прилагането му;
9. да застрахова работника или служителя
за своя сметка при условията и по реда на
чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд;
10. да предоставя своевременно на подход ящо м яст о в п редп ри я т иет о писмена
информация за свободните работни места и
длъжности, за да улесни достъпа на работника
или служителя до постоянна работа;
11. да предприема мерки за улесняване
достъпа на работника или служителя до обучение с цел да се улеснят възможностите за
израстване в кариерата и професионалната
му мобилност;
12. да провежда първоначално и продължаващо обучение на работника или служителя
в съответствие с длъжността и характера на
работата в предприятието ползвател.
(2) При изпълнение на работата, за която
работникът или служителят е изпратен, предприятието ползвател е длъжно да му осигурява
основни условия на труд и заетост и равно
третиране, каквито е осигурило на останалите
работници и служители, които работят при
него и изпълняват същата или сходна работа
или длъжност, включително здравословни и
безопасни условия на труд.
(3) Предприятието ползвател няма право
да променя длъжността и характера на работата, за изпълнението на която е изпратен
работникът или служителят.
(4) При дисциплинарно нару шение на
изпратения работник или служител предприятието ползвател информира незабавно предприятието, което осигурява временна работа,
и описва нарушението, времето, мястото и
обстоятелствата, при които е извършено.
(5) Предпри ятието ползвател може да
отправи мотивирано предложение до предприятието, което осигурява временна работа,
за налагане на дисциплинарно наказание на
изпратения работник или служител, както и
да бъде изпратен друг работник или служител
на негово място.
Отношения между предприятията
Чл. 107у. (1) Отношенията между предприятието, което осигурява временна работа, и
предприятието ползвател, се уреждат с писмен договор.
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(2) В договора по ал. 1 се определят:
1. наименованията на длъжностите и характерът на работата, за изпълнение на която
ще се изпращат работници или служители;
2. продължителността на времето, за което
ще се изпращат работници или служители;
3. задълженията на работниците или служителите към предприятието, което осигурява
временна работа;
4. редът за ползване на отпуските;
5. задълженията на работниците или служителите към предприятието ползвател;
6. редът за обмен на информация между
предприятието, което осигурява временна
работа, и предприятието ползвател за структурата и организацията на работната заплата,
видовете допълнителни трудови възнаграждения и размерите им в предприятието, както
и за сключения колективен трудов договор
в предприятието ползвател, ако има такъв;
7. редът и сроковете, в които предприятието
ползвател ще уведомява предприятието, което
осигурява временна работа, за отчетеното
работно време и определения размер на полагаемото се основно и допълнителни трудови
възнаграждения, включително за положения
извънреден и нощен труд от работника или
служителя;
8. видът на първоначалното обу чение,
което ще бъде необходимо за изпълнение на
временната работа;
9. отговорността при неизпълнение;
10. други условия, свързани с изпълнението
на временната работа.
(3) За задълженията към работника или
служителя, възникнали при, по повод или
във връзка с изпълнението на възложената
му работа, предприятието, което осигурява
временна работа, и предприятието ползвател
отговарят солидарно.
(4) Прилагането на ал. 1 – 3 не лишава
работника или служителя от защитата, която му осигурява сключеният от него трудов
договор с предприятието, което осигурява
временна работа.
(5) Предприятие ползвател, което е извършило масово уволнение, може да сключи
договор по ал. 1 не по-рано от 6 месеца след
извършването му.
Задължения на работника или служителя
Чл. 107ф. (1) Работникът или служителят
е длъжен да изпълнява към предприятието,
което осигурява временна работа, задълженията, които произтичат от трудовия договор
по чл. 107р, но не са свързани с непосредственото изпълнение на възложената работа
в предприятието ползвател.
(2) Работникът или служителят е длъжен
да изпълнява към предприятието ползвател
всички задължения, които произтичат от
изпълнението на възложената работа.
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Права на работника или служителя
Чл. 107х. (1) Работникът или служителят,
изпратен за изпълнение на работа в предприятие ползвател, през времето, докато работи
при него, има право на:
1. трудово възнаграждение;
2. отпуски, предвидени в този кодекс;
3. синдикално сдружаване;
4. участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието;
5. информация по всички въпроси, свързани
с изпълнение на работата;
6. присъединяване към колективен трудов
договор;
7. у реж да не на колек т ивни т е т ру дови
спорове;
8. социално-битово и културно обслужване;
9. безопасни и здравословни условия на труд;
10. първоначално и продължаващо обучение
в съответствие с длъжността и характера на
работата в предприятието ползвател;
11. обезщетения при условията и по реда
на Кодекса за социално осигуряване;
12. други права, непосредствено свързани
с изпълнението на възложената работа.
(2) Работниците и служителите по ал. 1 не
могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно
положение само поради временната им работа
в сравнение с останалите работници и служители, които работят в предприятието ползвател
на същата или на сходна работа, освен ако
законът поставя ползването на някои права в
зависимост от притежаваната квалификация
или придобитите умения. Когато на същата
или на сходна работа няма заети работници
или служители, работниците и служителите,
изпратени за изпълнение на временна работа
в предприятието ползвател, не могат да бъдат
поставени в по-неблагоприятно положение от
останалите работници и служители, които
работят при него.
Начало на изпълнението и прекратяване на
работата
Чл. 107ц. (1) Изпълнението на задълженията
на работника или служителя към предприятието ползвател започва с постъпването му
на работа при него.
(2) Изпълнението на задъл жени ята на
работника или служителя в предприятието
ползвател се прекратява:
1. със завършването на определената работа;
2. със завръщането на замествания на
работа;
3. при прекратяване на трудовия договор
между работника или служителя и предприятието, което осигурява временна работа, по
реда на този кодекс;
4. при прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява временна работа.
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Прилагане на други разпоредби за извършване
на работа чрез предприятие, което осигурява
временна работа
Чл. 107ч. За неуредените в този раздел
въпроси се прилагат общите разпоредби на
този кодекс.“
§ 6. В чл. 121 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В сл у чаите на коман дироване на
работници и служители, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа,
в рамките на предоставяне на услуги в друга
държава – членка на Европейския съюз, в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, страните
уговарят за срока на командировката поне
същите минимални условия на работа, каквито
са установени за работниците и служителите,
изпълняващи същата или сходна работа в
приемащата държава.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
§ 7. В чл. 127 се създава ал. 5:
„(5) В сл у чаите, когато работник или
служител е изпратен на работа зад граница
от предприятие, което осигурява временна
работа, то е длъжно преди заминаването
писмено да го информира за:
1. продължителността на работата;
2. валутата, в която ще се изплаща възнаграждението;
3. допълнителните трудови възнаграждения, които ще се изплащат в пари или в
натура, свързани с изпращането зад граница,
ако такива са предвидени;
4. условията за завръщане в страната.“
§ 8. В чл. 130в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. броя на работниците и служителите,
изпратени от предприятие, което осигурява
временна работа, или за намеренията си да
ползва такива работници и служители;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 думите „т. 2 и 3“ се заменят с
„т. 2 – 4“.
§ 9. В чл. 130г, ал. 2, т. 4 думите „т. 2 и 3“
се заменят с „т. 2, 3 и 4“.
§ 10. В чл. 138 се създава ал. 4:
„(4) Трудов договор, сключен за част от
законоустановеното работно време, се смята
за сключен за работа при нормална продължителност на работното време в случаите,
когато от контролните органи бъде установено, че работникът или служителят по този
договор полага труд извън установеното за
него работно време, без да са налице условия
за полагане на извънреден труд в случаите,
допустими от закона.“
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§ 11. В чл. 167а, ал. 1 се създава изречение
второ: „Всеки от родителите (осиновителите)
може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.“
§ 12. Създава се чл. 167б:
„Права на работника и служителя, който се
завръща на работа след отпуск
Чл. 167б. (1) При завръщане на работа
поради изтичане на отпуск по чл. 163 – 167а
или поради прекъсване на ползването му
работникът или служителят има право да
предложи на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното му време за определен срок или други
изменения на трудовото правоотношение,
които да улеснят завръщането му на работа.
(2) С цел да се насърчи по-успешното
съвместяване на трудовите и семейните задължения на работника или служителя работодателят е длъжен да вземе под внимание
предложението по ал. 1, когато съществува
такава възможност в предприятието.
(3) Работникът или служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за
изменение на трудовото правоотношение по
чл. 119 и по време на ползването на отпуск
по чл. 163 –167а.“
§ 13. В чл. 222, ал. 2 думите „чл. 325, т. 9“
се заменят с „чл. 325, ал. 1, т. 9“.
§ 14. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Трудовият договор по чл. 68, ал. 6 се
прекратява с прекратяването на дългосрочната
командировка по Закона за дипломатическата
служба, без която и да е от страните да дължи
предизвестие.“
§ 15. В чл. 327, ал. 1 се създава т. 7а:
„7а. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и
сключи трудов договор с друг работодател,
който не е предприятие, което осигурява
временна работа.“
§ 16. В чл. 328, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. при навършване на 65-годишна възраст
за професори, доценти и доктори на науките;“.
§ 17. В чл. 357 се създава ал. 3:
„(3) Трудови са и споровете между работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа,
и предприятието ползвател при нарушаване
на правата им.“
§ 18. В чл. 403а, ал. 1 след думите „правилника за вътрешния трудов ред“ се поставя
запетая и се добавя „списък на работниците
и служителите, изпратени от предприятие,
което осигурява временна работа“.
§ 19. В чл. 404, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „работодателите“ се
поставя запетая и се добавя „предприятията
ползватели“.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

2. Създава се т. 9:
„9. при наличие на обстоятелствата по
чл. 138, ал. 4 да дават задължителни предписани я на работодателите, органите по
назначаването и длъжностните лица за изменение на трудовия договор, сключен за
работа на непълно работно време, в трудов
договор при нормална продължителност на
работното време.“
§ 20. В чл. 414 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „разпоредбите на“
се добавя „чл. 61, ал. 1“ и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В слу чаите по ал. 3 от платената
имуществена санкция или глоба, наложена
на работодателя или виновното длъжностно
лице, се отчисляват и внасят в съответните
осигурителни фондове дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицето.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 21. Създава се чл. 414а:
„Отговорност на работника или служителя
при предоставяне на работна сила без сключен
трудов договор
Чл. 414а. (1) Който предоставя работната си
сила без сключен трудов договор, се наказва
с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално
и здравно осигуряване, определени върху
минималния осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съответната
икономическа дейност и професия.
(2) Платената глоба по ал. 1 се превежда
във фондовете на държавното обществено
осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса по ред, определен от министъра
на труда и социалната политика и министъра
на финансите.“
§ 22. Член 415в се изменя така:
„Отговорност за маловажно нарушение
Чл. 415в. (1) За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда,
предвиден в този кодекс, и от което не са
произтекли вредни последици за работници и
служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100
до 300 лв., а виновното длъжностно лице – с
глоба в размер от 50 до 100 лв.
(2) Не са маловажни нарушенията на чл. 61,
ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2.“
§ 23. Създава се чл. 415е:
„Приложимост на административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото
законодателство
Чл. 415е. Разпоредбите на този раздел се
прилагат съответно и спрямо предприятие
ползвател.“
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
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1. В т. 1 накрая се добавя „и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие
ползвател“.
2. В т. 4, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и място,
определено от предприятие ползвател.“
3. Създават се т. 17 – 20:
„17. „Предприятие, което осигурява временна работа“ е всяко физическо или юридическо
лице, което извършва търговска дейност и
сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна
работа в предприятие ползвател под негово
ръководство и контрол след регистрация в
Агенцията по заетостта.
18. „Предприятие ползвател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва
търговска дейност и под чието ръководство
и контрол се изпълнява възложена от него
работа от работник или служител, изпратен
от предприятие, което осигурява временна
работа.
19. „Предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната“ са
предприятията, определени с акт на Министерския съвет.
20. „Основни условия на труд и заетост“
са условия на труд и заетост, установени от
законови и подзаконови нормативни актове,
административни актове, колективни трудови
договори и/или други разпоредби, които са в
сила в предприятието ползвател и се отнасят
до продължителността на работното време,
извънредния труд, почивките в работно време,
междудневната и седмичната почивка, нощния труд, основния и допълнителния отпуск,
почивните дни и официалните празници,
защита на непълнолетните и жените, както
и по отношение на заплащането.“
Допълнителна разпоредба
§ 25. С този закон се въвеждат изискванията
на Директива 2008/104/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно работа чрез агенции за временна
заетост (OB, L 327/9 от 5 декември 2008 г.) и
Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март
2010 г. за прилагане на ревизираното рамково
споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския
бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската
асоциация на занаятите и малките и средните
предприятия (UEAPME), Европейския център
на предприятията с държавно участие и на
предприятията от общ икономически интерес
(CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива
96/34/ЕО (OB, L 68/13 от 18 март 2010 г).
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. До 5 декември 2011 г. министърът
на труда и социалната политика след консултации с организациите на работодателите
и на работниците и служителите, признати
за представителни на национално равнище,
извършва преглед на ограниченията или забраните за изпълнение на работа от работници и
служители, изпратени от предприятие, което
осигурява временна работа, за установяване
на тяхната обоснованост от гледна точка на
общия интерес или правилното функциониране на пазара на труда и предотвратяването
на злоупотреби. За резултатите от прегледа
се изпраща информация до Европейската
комисия.
§ 27. В Закона за уреждане на колективните
трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.;
изм., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25
от 2001 г. и бр. 87 от 2006 г.) в чл. 21 след
думите „нови работници“ се поставя запетая
и се добавя „включително изпратени от предприятие, което осигурява временна работа“.
§ 28. В Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.;
изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г.,
бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102
и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58,
88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 10 се изменя така:
„10. „Предприятие, което осигурява временна работа“ е понятието, определено в
§ 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда.“
2. Навсякъде в закона думата „заетост“ се
заменя с „работа“.
§ 29. В Кодекса за социално осиг у ряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от
2000 г. – Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1,
35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от
2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115
от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105
от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80,
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64,
77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67,
69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41,
42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43,
49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; бр. 45 от
2011 г. – Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г.; изм., бр. 60 и 77 от 2011 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 6а, ал. 1 след думите „чл. 121, ал. 3“
се добавя „и 4“.
2. В чл. 57:
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а) в ал. 1 след думата „Осигу рителят“
се поставя запетая и се добавя „а когато
пострадалият е изпратен за изпълнение на
временна работа – предприятието ползвател“,
и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думата „осигурителят“ се
добавя „или предприятието ползвател“.
3. Създава се чл. 66а:
„Задължения на предприятието
Чл. 66а. Задълженията на осигурителя по
тази глава се отнасят и за предприятието,
когато в него са изпратени работници или
служители за изпълнение на временна работа.“
§ 30. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54
и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74
от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 15 се създава т. 6:
„6. таксите за регистрация на предприятия,
които осигуряват временна работа.“
2. В чл. 43 ал. 3 се отменя.
3. В чл. 56 ал. 4 се изменя така:
„(4) Разкриването на работни места по
чл. 36, ал. 1, чл. 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а,
55б и 55в се субсидира, ако през последните
три месеца работодателят не е освобождавал
работници и служители, наети на работни
места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица.“
4. В чл. 72а, ал. 2 думите „Националната
агенция за приходите“ се заменят с „Агенцията по заетостта“, а думите „по реда на
чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда“ се заменят
с „в 7-дневен срок“.
5. В чл. 74в се създава ал. 6:
„(6) Правата по ал. 2, т. 2, 3, 5, 6 и 7 се
ползват и от чужденците, получили разрешение
за продължително пребиваване като научни
работници по чл. 24б от Закона за чужденците
в Република България.“
6. Създава се глава осма „а“ с чл. 74е – 74п:
„ Г л а в а

о с м а

„ а “

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ПРЕДПРИ ЯТИ Я, КОИТО ОСИГ У РЯВАТ
ВРЕМЕННА РАБОТА
Чл. 74е. (1) Дейността по осигуряване на
временна работа се осъществява въз основа
на регистрация в Агенцията по заетостта.
(2) За регистрация на дейността по ал. 1
могат да кандидатстват местни физически
или юридически лица, както и чуждестранни
юридически лица, осъществяващи търговска
дейност в Република България, които отговарят на следните условия:
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1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията,
или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;
2. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открита процедура по несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация,
а чуждестранните юридически лица не се
намират в подобна процедура съгласно законодателството на съответната държава;
4. представляват се от лица, които не са
осъждани за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
5. нямат прекратена регистрация на основание чл. 74м, ал. 1, т. 2 или 3 или чл. 15, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане
на работа (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение
№ 12614 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм., бр. 50 от
2011 г.) в период три години преди датата на
кандидатстване за регистрация;
6. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или чл. 81а, ал. 1 в
период три години преди датата за кандидатстване за регистрация;
7. имат сключена групова застраховка в
размер 200 000 лв. или банкова гаранция в
размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани
от тях за осигуряване на временна работа;
8. имат изготвен вътрешен правилник за
осъществяване на дейността с проекти на
договор с предприятие ползвател и договор
с работник или служител за изпращане за
изпълнение на временна работа в предприятие ползвател.
Чл. 74ж. (1) Регистрацията се извършва
в Агенцията по заетостта след представяне
на писмено заявление по образец съгласно
приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицата, регистрирани по българското законодателство,
прилагат:
1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър;
2. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите за наличието или липсата на
задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към датата на подаване на заявлението;
3. удостоверение от съответната община
по регистрация на предприятието за наличие или липса на задължения по смисъла
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на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към датата на подаване
на заявлението;
4. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява
юридическото лице;
5. заверени копия на застрахователни или
банкови документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7;
6. заверено копие от правилника по чл. 74е,
ал. 2, т. 8.
(3) Лицата, регистрирани по законодателството на друга държава, доказват обстоятелствата по ал. 2 съобразно законодателството
на държавата по регистрация.
Чл. 74з. (1) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него
длъжностно лице се произнася по заявлението и приложените към него документи в
срок 14 дни от датата на получаването им по
предложение от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта.
(2) В случаите, когато заявлението и/или
приложените към него документи не отговарят
на изискванията на чл. 74ж, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните
непълноти и/или неточности в срок до 30 дни
от датата на получаване на уведомлението.
(3) В случаите по ал. 2 документите се
смятат за подадени от датата на отстраняване
на непълнотите и/или неточностите.
(4) Съветът към изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта се информира
периодично за постъпилите в Агенцията по
заетостта заявления по чл. 74ж, ал. 1.
Чл. 74и. (1) Регистрацията се отказва, когато не са налице условията по чл. 74e, ал. 2
или не са спазени изискванията на чл. 74ж,
чл. 74з, ал. 2 и чл. 74к, ал. 3.
(2) Заявителят се уведомява писмено за
мотивите за отказа в срока по чл. 74з, ал. 1.
(3) Отказът за регистрация може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 74к. (1) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него
длъжностно лице издава удостоверение за
регистрация на предприятието, което осигурява временна работа.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава за
срок 5 години по образец съгласно приложение
№ 2 и се вписва в регистър.
(3) Удостоверението по ал. 1 се издава след
заплащане на такса, определена с тарифа на
Министерския съвет.
(4) При изг убване или повреж дане на
удостоверението по ал. 1 се издава дубликат
след подаване на заявление и заплащане на
такса от предприятието, което осигу рява
временна работа.
Чл. 74л. (1) Агенцията по заетостта води
публичен регистър на издадените удостоверения.
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(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. регистрационният номер и датата на
удостоверението;
2. наименованието на предприятието, което
осигурява временна работа;
3. седалището и адресът на управление
на лицето;
4. адресът на офиса/офисите;
5. името на представляващия предприятието, което осигурява временна работа;
6. срокът на регистрацията;
7. датата на заличаване на регистрацията
и основанието за това;
8. други обстоятелства, подлежащи на
вписване.
(3) При изменение и/или допълнение на
вписани те обстоя телст ва в док у мен т и те,
послужили като основание за регистрацията,
предприятието, което осигурява временна работа, уведомява Агенцията по заетостта в срок
7 работни дни от настъпване на изменението
и/или допълнението. Към уведомлението се
прилагат документите, удостоверяващи изменението и/или допълнението.
(4) Предприятията, които осигуряват временна работа, до 30 юни всяка година представят в Агенцията по заетостта удостоверение от съответната териториална дирекция
на Нац иона лната агенц и я за п ри ходи т е,
от съответната община по регистрация на
предприятието или от компетентен орган в
държавата по регистрация за наличието или
липсата на задължения към държавата или
към общината по смисъла на чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) В срока по ал. 4 предприятията, които
осигуряват временна работа, представят в
Агенцията по заетостта заверени копия от
застрахователните или банковите документи,
които удостоверяват изпълнението на изискванията на чл. 74е, ал. 2, т. 7.
(6) Националният съвет за насърчаване
на заетостта ежегодно се информира и дава
становище по дейността на предприятията,
които осигуряват временна работа.
Чл. 74м. (1) Регистрацията се прекратява
със заповед на министъра на труда и социалната политика или на упълномощено от него
длъжностно лице:
1. с писмено заявление от предприятието,
което осигурява временна работа, до Агенцията по заетостта и писмена декларация, че са
изпълнени всички задължения по трудовите
договори, сключени с работниците/служителите, изпратени за изпълнение на временна
работа в предприятията ползватели;
2. при системни нарушения на задълженията като предприятие, което осигурява временна
работа по чл. 107с от Кодекса на труда;
3. при нарушаване на изискванията по
тази глава;
4. при изтичане срока на регистрацията.
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(2) Прекратяването по ал. 1 се извършва
чрез заличаване от регистъра по чл. 74л, ал. 1.
(3) Удостоверението за регистрация на
предприятието, което осигурява временна
работа, се връща в Агенцията по заетостта
след влизането в сила на заповедта по ал. 1.
Чл. 74н. Предприятието, което осигурява
временна работа, уведомява писмено предприятието ползвател, както и работниците и
служителите, с които има сключени трудови
договори, за прекратяването на регистрацията. Уведомяването се извършва в срок до
три дни от влизането в сила на заповедта по
чл. 74м, ал. 1.
Чл. 74о. (1) Предприятието, което осигурява
временна работа, може да кандидатства по
реда на този закон за продължаване срока
на регистрацията в срок до три месеца преди
изтичането на срока на удостоверението.
(2) В дирекциите „Бюро по труда“ и на
официалната страница на Агенцията по заетостта в интернет ежемесечно се обявява
актуален списък на:
1. регист рираните предпри яти я, които
осигуряват временна работа;
2. предприятията, които осигуряват временна работа, чиято регистрация е прекратена
по чл. 74м, ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 74п. Предприятията, които осигуряват
временна работа, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 74м, ал. 1, т. 2 и 3, могат
да подадат заявление за нова регистрация след
изтичане на три години от датата на влизане
в сила на заповедта за прекратяването є.“
7. В чл. 76 ал. 2 се изменя така:
„(2) Работодателите, длъжностните лица,
работниците, служителите, търсещите работа лица, местните лица, приели на работа
командировани работници и служители от
държавите – членки на Европейския съюз,
или командировани работници и служители от
трети държави, лицата, извършващи посредническа дейност и услуги по наемане на работа,
предприятията, които осигуряват временна
работа, както и предприятията ползватели са
длъжни да оказват съдействие на контролните
органи при изпълнение на функциите им.“
8. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Работодателите, работниците и
служителите, организациите на работодателите и на работниците и служителите,
лицата, които търсят работа, предприятията,
които осигуряват временна работа, както и
предприятията ползватели имат право да
сигнализират Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ за извършени нарушения
на този закон и на международните договори
в областта на заетостта, които са в сила за
Република България.“
9. В чл. 78, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. да дава задължителни предписания
на работодателите, на длъжностните лица,
на местните лица, приели на работа ко-

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

мандировани работници и сл у ж ители от
държавите – членки на Европейския съюз,
или командировани работници и служители
от трети държави, на предприятията, които
осигуряват временна работа, на предприятията ползватели, както и на лицата по чл. 27,
ал. 2, т. 2 за преустановяване на нарушенията
по този закон;“.
10. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
„(2) На работодател, длъжностно лице, безработно лице или физическо лице, на местно
лице, приело на работа командировани работници и служители от държавите – членки
на Европейския съюз, или командировани
работници и служители от трети държави,
на лице по чл. 27, ал. 2, т. 2, на предприятие,
което осигурява временна работа, както и на
предприятие ползвател, което противозаконно
пречи на контролните органи да изпълнят
служебните си задължения, се налага глоба,
съответно имуществена санкция, в размер от
500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.“
11. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. (1) На предприятие, което осигурява временна работа без регистрация, се налага
глоба, съответно имуществена санкция, в
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размер 5000 лв., при повторно нарушение – от
5000 до 10 000 лв., и от 10 000 до 20 000 лв.
за всяко следващо нарушение.
(2) На предприятие, което осигурява временна работа в нарушение на изискванията
на глава осма „а“, се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от 1000 до
2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500
до 5000 лв.“
12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 39, 40 и 41:
„39. „Предприятие, което осигурява временна работа“ е понятието, определено в
§ 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда.
40. „Предприятие ползвател“ е понятието,
определено в § 1, т. 18 от допълнителните
разпоредби на Кодекса на труда.
41. „Системно нарушение на задълженията
като предприятие, което осигурява временна
работа по чл. 107с от Кодекса на труда“ е,
когато в рамките на 12 месеца предприятието, което осигурява временна работа, не е
изпълнило две или повече задължения по
чл. 107с от Кодекса на труда.“
13. В § 7а от преходните и заключителните
разпоредби думите „до 31 декември 2011 г.“ се
заменят с „до 31 декември 2012 г.“.
14. Създават се приложения № 1 и 2:
„Приложение № 1
към чл. 74ж, ал. 1
ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
ГР. СОФИЯ
БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
От

.................................................................................................................
(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)

Представляван от:

................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Търговска регистрация:

.................................................................................................................
единен идентификационен код/удостоверение за акт уално
състояние

Седалище и адрес на управление:
(съгласно търговската регистрация)

гр./с. ………………………………………………………...……...……...……...……...……...
община …………………………………………………….……...……...……...……...……...…
област ……………………………………………………………...……...……...……...……...
ул./кв./ж.к. ………………………………………………….
№/ ... бл. ……………
ет. …………… ап. …….

Адрес и телефон за контакти:

гр./с. ………………………………………………………...………...………...………...………...
община …………………………………………………….………...………...………...………...
област ………………………………………………………………...………...………...………...
ул./кв./ж.к. ………………………………………………….
№/ ... бл. ……………
ет. …………… ап. …….
...................................................................................………...………...………...
...................................................................................………...………...………...

Факс:
e-mail:
Идентификационен номер на удостоверението за
вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:
БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)

С Т Р.
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Адрес на офиса/офисите за извършване на
дейност по осигуряване на временна работа

гр./с. ………………………………………………………...……...……...……...……...……...
община …………………………………………………….……...……...……...……...……...…
област ……………………………………………………………...……...……...……...……...
ул./кв./ж.к. ………………………………………………….
№/ ... бл. ……………
ет. …………… ап. …….
тел./факс ..................................................................................................

Приложени документи*

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
удостоверение от съответната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите за наличието или липсата
на задължения към датата на подаване на заявлението
удостоверение от съответната община по регистрация на
предприятието за наличието или липсата на задължения към
датата на подаване на заявлението
свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето,
което представлява юридическото лице
заверени копия на застрахователните или банкови документи
по чл. 74е, ал. 2, т. 7
заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
други документи съгласно законодателството на държавата
по регистрация .....................................................................................

Заявител:

...................................................................................
...................................................................................
(име, подпис, печат)

Дата:

...................................................................................

* Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.

Приложение № 2
към чл. 74к, ал. 2

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИК А
УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основание чл. 74е, ал. 1 във връзка с чл. 74к, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта
(ДВ, бр. ………. от 201...... г.)
РЕГИСТРИРАМ
под №……………от………..г.
.............................................................................................................................................................
със седалище гр. (с.).........................................................................................................................
адрес на управление: ул. (ж.к.)……..................................... № ...........................................................
бл. … вх. … ап. ..................................................................................................................................
ЕИК № /БУЛСТАТ...........................................................................................................................
за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа.
Регистрацията е валидна до ……………. г.
МИНИСТЪР:
ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
(подпис, печат)“

§ 31. Параграф 5 и § 30, т. 1, т. 6 – 10, 12 и 14 влизат в сила от 5 декември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 декември 2011 г. и на 19 януари 2012 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на
годишните финансови отчети на Сметната
палата за 2009 и 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 и 2 на Закона за Сметната
палата
РЕШИ:
1. Определя деветчленна комисия, която
да одитира годишните финансови отчети на
Сметната палата за 2009 и 2010 г.
2. Избира състав на комисията, както
следва:
Председател: Димит ър Борисов Главчев –
народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Членове:
Ваня Донева Георгиева – народен представител от Парламентарната група на Политическа
партия ГЕРБ;
Димитър Ангелов Горов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за
България;
Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на Движение
за права и свободи;
К ирчо Димит ров Димитров – народен п редс та ви т ел
от Парламентарната група на
„Синята коалиция“;
Любомир Владимиров Владимиров – народен представител
от Парламентарната група на
партия „АТАК А“;
Дарин Величков Матов – независим народен представител;
Зоя Кънчева Петрова – дипломиран експерт-счетоводител;
Виоле та Пе т рова М и х а й ло ва – дипломиран експерт-счетоводител.
3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да представи в Народното
събрание до 31 март 2012 г. за разглеждане.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 януари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване
и/или добив на газ и нефт на територията
на Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 78 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание и изхождайки от принципа на предпазливостта по
отношение на опазването на човешкото здраве
и околната среда,
РЕШИ:
1. Забранява прилагането на технологията
хидравлично разбиване, хидравличен удар,
х и д ра в л и ч но ра зп у к ва не, х и д рофра к и н г,
фракинг и/или всяко друго наименование,
което описва вкарването на смес от вода или
други течни или гелообразни субстанции с
химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, както и механични
и/или органични пълнители, под налягане,
по-голямо от 20 атмосфери под земята, при
проучване и/или добив, с цел извличане на
нефт или природен газ на територията на
Република България.
2. Забранява добива на шистов газ на
територията на Република България с технологията по т. 1.
3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив
на нефт и природен газ, в т. ч. и шистов газ,
на територията на Република България, които
използват методите по т. 1.
4. Вси чк и п роу чвателни и ли добивни
дейности, предвиж дащи описаната в т. 1
или подобна технология, се преустановяват
незабавно, считано от деня на обнародване
на това решение. Нарушителите ще бъдат
санкционирани с глоба от 100 млн. лв.
5. На физически и/или юридически лица,
получили вече разрешение за проучване или
концесия за добив на нефт и газ, засегнати от
настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца
от влизането в сила на настоящото решение,
през което време трябва да представят за
одобрение преработени работни проекти,
невключващи забранените методи.
6. Лицата по т. 5, непредоставили в срок
или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят
правата, дадени им със съответното решение
или концесия, без право на компенсация.
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7. Забраните не се прилагат за научни
изследвания, които едновременно отговарят
на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска
цел, имат за предмет проучване рисковете от
добива на нефт и природен газ и не използват
методите по т. 1.
8. Забран ява издаването на лицензии,
сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви
правни и фактически действия в нарушение
на настоящото решение.
9. Настоящата забрана е безсрочна и важи
за цялата територия на Република България,
включително и за акваторията ни в Черно море.
10. Контролът по прилагането на решението
се възлага на Министерския съвет.
11. Решението влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 януари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 20 януари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 5
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

за прекратяване пълномощията на народен
представител

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам контраадмирал Николай
Иванов Николов от длъжността съветник на
върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, считано от
22.01.2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 януари 2012 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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РЕШИ:
Прек ратява пълномощи ята на Йордан
Петров Николов като народен представител от
27. многомандатен избирателен район – Стара
Загора.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 20 януари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
706

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Емануил
Младенов Манолов като народен представител от 3. многомандатен избирателен район – Варна.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г.
за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България
за управление на средствата от фондовете по
Общата стратегическа рамка на Европейския
съюз за програмния период 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Изготвянето на Договора за партньорство на Република България и преговорите с Европейската комисия по него, както
и изготвянето на оперативните програми за
програмния период 2014 – 2020 г., включително
програмните документи в областта на Общата
селскостопанска политика и Общата политика

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

в областта на рибарството, наричани по-нататък
„програмите“, се ръководят от министъра по
управление на средствата от Европейския съюз.
(2) Оперативната координация при изготвянето на документите по ал. 1 се осъществява
от Централното координационно звено по
смисъла на чл. 10 от Постановление № 70 на
Министерския съвет от 2010 г. за координация
при управлението на средствата от Европейския съюз (ДВ, бр. 31 от 2010 г.).
(3) Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз,
създаден с Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз, подпомага министъра по управление
на средствата от Европейския съюз при вземането на решения, свързани с цялостния
процес по разработване на стратегическите
и програмните документи по ал. 1.
Чл. 2. (1) Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
обсъжда приоритетите, които да се финансират
от фондовете по Общата стратегическа рамка
в България и финансовата рамка за тях.
(2) Въз основа на обсъжданията в Съвета по
ал. 1 министърът по управление на средствата
от Европейския съюз внася за приемане от
Министерския съвет проект на решение за
одобряване на списък с тематичните цели,
които да бъдат вк лючени в Договора за
партньорство, списък с програми, финансов
ресурс и водещо ведомство за разработването
на всяка програма.
Чл. 3. (1) Създава се работна група за
разработване на Договора за партньорство.
(2) Председателят на работната група по
ал. 1 се определя от министъра по управление
на средствата от Европейския съюз.
(3) В работната група по ал. 1 участват
представители на:
1. Централното координационно звено,
Сертифициращите органи по оперативните програми, Разплащателната агенция по
Програмата за развитие на селските райони
и Одитния орган по оперативните програми
за програмния период 2007 – 2013 г.;
2. Управляващите органи на оперативните
програми и Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2007 – 2013 г.;
3. ведомствата, отговорни за националните
политики, свързани с одобрените от Министерския съвет тематични цели по чл. 2, ал. 2;
4. дирекция „Стратегическо развитие и
координация“ в администрацията на Министерския съвет;
5. дирекция „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите;
6. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
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7. Националния статистически институт;
8. Комисията за защита от дискриминация;
9. регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
10. национално представителните организации на работодателите, работниците и
служителите, признати от Министерския съвет
по реда на Кодекса на труда;
11. национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона за
интеграция на хората с увреждания;
12. Националното сдружение на общините
в Република България;
13. академичната общност;
14. неправителствени организации.
(4) Поименният състав на работната група
се определя със заповед на министъра по управление на средствата от Европейския съюз.
(5) Председателят на работната група може
да кани за участие в заседанията є представители и на други ведомства и организации,
имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете по Общата
стратегическа рамка на Европейския съюз за
програмния период 2014 – 2020 г.
(6) Членовете на работната група по ал. 3,
т. 9 представят информация относно дейността
є на заседанията на съответния регионален
съвет за развитие.
(7) Членовете на работната група не получават възнаграждение за участието си в
нейната работа.
Чл. 4. (1) Работната група по чл. 3:
1. отговаря за изготвянето на проекта на
Договор за партньорство;
2. осигурява съответствието на Договора за
партньорство с принципите на партньорство,
многостепенно управление, насърчаване на
равенството между мъжете и жените и устойчивото развитие, както и с приложимото
европейско и национално законодателство;
3. осъществява хоризонталната координация по съдържанието на програмите;
4. осигу рява липсата на припокриване
между мерките по отделните програми;
5. следи за изпълнението на общите предварителни условности;
6. следи за спазване принципа на допълняемост на националните средства със средствата
от Европейския съюз;
7. осъществява мониторинг на промените в
европейското законодателство, като отразява
необходимите промени и актуализира проекта
на Договор за партньорство;
8. изпълнява и други функции, възложени
є в заповедта по чл. 3, ал. 4.
(2) Работната група се отчита за работата си
пред министъра по управление на средствата
от Европейския съюз.
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(3) Министърът по управление на средствата от Европейския съюз носи отговорност за
качественото и своевременно изготвяне на
проекта на Договор за партньорство.
Чл. 5. (1) В съответствие с решението на
Министерския съвет по чл. 2, ал. 2 се създават
тематични работни групи за разработване на
всяка от програмите за периода 2014 – 2020 г.
(2) Работните групи по ал. 1 се председателстват от определеното от Министерския
съвет водещо ведомство.
(3) Председателите на работните групи по
ал. 1 участват в състава на работната група
по чл. 3.
(4) В работните групи по ал. 1 участват
представители на:
1. Централното координационно звено,
Сертифициращите органи по оперативните програми, Разплащателната агенция по
Програмата за развитие на селските райони
и Одитния орган по оперативните програми
за програмния период 2007 – 2013 г.;
2. ведомствата, отговорни за политиките,
мерки по които ще се финансират от съответната програма;
3. дирекция „Стратегическо развитие и
координация“ в администрацията на Министерския съвет;
4. дирекция „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите;
5. Националния статистически институт;
6. Комисията за защита от дискриминация;
7. регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
8. национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет
по реда на Кодекса на труда;
9. национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона за
интеграция на хората с увреждания;
10. Националното сдружение на общините
в Република България;
11. академичната общност;
12. неправителствени организации.
(5) Поименният състав на всяка от работните групи по ал. 1 се определя със заповед на
ръководителя на съответното водещо ведомство съгласувано с министъра по управление
на средствата от Европейския съюз.
(6) Председателите на работните групи по
ал. 1 могат да канят за участие в заседанията
им представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението
на политиките, финансирани от фондовете по
Общата стратегическа рамка на Европейския
съюз, за програмния период 2014 – 2020 г.
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(7) Членовете на работните групи по ал. 4,
т. 7 представят информация относно дейността
на работните групи на заседанията на съответния регионален съвет за развитие.
(8) Всяка от работните групи по ал. 1:
1. отговаря за изготвянето на проекта на
съответната програма;
2. внася за разглеждане от Съвета за координация при управлението на средствата
от Европейския съюз приоритетите на съответната програма;
3. анализира приоритетите на Република
България и секторните стратегии в областта
на съответната програма и при необходимост
изготвя мотивирано предложение до Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз за включване на допълнителни приоритети и мерки в програмата;
4. осигурява съответствието на програмата
с принципите на партньорство, многостепенно управление, насърчаване на равенството
между мъжете и жените и устойчивото развитие, както и с приложимото европейско и
национално законодателство;
5. следи за изпълнението на тематичните
предварителни условности в съответните сектори и предоставя информация за напредъка в
изпълнението им на работната група по чл. 3;
6. осъществява мониторинг на промените в
европейското законодателство, като отразява
необходимите промени и актуализира проекта
на програма;
7. внася проекта на програма за разглеждане
от Съвета за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз;
8. изпълнява и други задачи, възложени є
със съответната заповед по ал. 3.
(9) Работните групи по ал. 1 се отчитат за
работата си пред ръководителя на съответното
водещо ведомство и пред министъра по управление на средствата от Европейския съюз.
(10) Ръководителите на водещите ведомства
носят отговорност за качественото и своевременно изготвяне на проектите на съответните
програми.
(11) При изпълнение на функциите си
работните групи по ал. 1 взаимодействат помежду си и с работната група по чл. 3, като
регулярно обменят информация по напредъка
в разработването на Договора за партньорство
и програмите.
(12) Членовете на работните групи по ал. 1
не получават възнаграждение за участието си
в тяхната работа.
Чл. 6. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано
с министъра по управление на средствата
от Европейския съюз определя българските
представители в работните групи за разработване на многостранните и двустранните
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програми за териториално сътрудничество,
в които Република България ще участва за
периода 2014 – 2020 г.
(2) Работните групи по ал. 1 се състоят от
представители на държавите – участнички в
съответната програма за териториално сътрудничество за периода 2014 – 2020 г.
(3) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството координира на национално
ниво и методически подпомага дейността на
работните групи по ал. 1.
Чл. 7. (1) Съветът за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз разглежда работни варианти на Договора
за партньорство и на програмите.
(2) В рамките на дейността си Съветът за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз осигурява взаимната
съгласуваност на документите по ал. 1 и
съответствието им с Общата стратегическа
рамка на Европейския съюз за програмния
период 2014 – 2020 г.
Чл. 8. (1) Работните групи по чл. 3 и 5
изготвят проектите на Договор за партньорство и на програми в срокове, определени
от министъра по управление на средствата
от Европейския съюз, които се посочват в
заповедите по чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 5.
(2) При неспазване на сроковете по ал. 1
съответната работна група изготвя доклад
до министъра по управление на средствата
от Европейския съюз, в който се посочват
причините за забавянето и срокът, в който
съответният документ ще бъде изготвен.
(3) Министърът по управление на средствата от Европейския съюз внася проектите на
Договора за партньорство и програмите за
разглеждане от Съвета за развитие, създаден с
Постановление № 110 на Министерския съвет
от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие
при Министерския съвет (ДВ, бр. 44 от 2010 г.).
(4) Съветът за развитие при Министерския
съвет разглеж да документите по ал. 3 за
съответствието им с целите и приоритетите
на Националната програма за развитие на
Република България.
(5) Одобрените от Съвета за развитие при
Министерския съвет варианти на Договора
за партньорство и на програмите се внасят
от министъра по управление на средствата
от Европейския съюз за одобрение от Министерския съвет.
Чл. 9. (1) Механизмът за избор на неправителствените организации, чиито представители
да участват в състава на работните групи по
чл. 3 и 5, се изготвя от Централното координационно звено и се утвърждава от министъра по
управление на средствата от Европейския съюз.
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(2) Механизмът за избор на представителите
на академичната общност, които да участват
в състава на работните групи по чл. 3 и 5,
се изготвя от Министерството на образованието, младежта и науката и се съгласува с
министъра по управление на средствата от
Европейския съюз.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за нормативните
актове.
§ 2. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът по управление на средствата от Европейския съюз
издава заповедта по чл. 3, ал. 4.
§ 3. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г. и бр. 25 и 54 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 4 думите „Партньорския
договор за развитие и инвестиции“ се заменят
с „Договора за партньорство“.
2. В чл. 4, ал. 2 изречение първо се изменя
така:
„Членове на Съвета са заместник-министър
на вътрешните работи, заместник-министър
на финансите, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместникминистър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на труда
и социалната политика, заместник-министър
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на
околната среда и водите, заместник-министър
на земеделието и храните, заместник-министър на образованието, младежта и науката,
заместник-министър на здравеопазването и
заместник-министър на културата – отговорни
за управлението и изпълнението на програмите по чл. 1, ал. 2, т. 7.“
§ 4. В чл. 6 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители, приета с
Постановление № 8 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42
от 2009 г. и бр. 47, 95 и 106 от 2011 г.), ал. 3
се отменя.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г.

за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични
социални потребности за приемане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване и
за провеждане на национална информационна
кампания за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г.
допълнителни средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер до
17 500 хил. лв. за осигуряване на средства
за крайни декодиращи устройства на лица
със специфични социални потребности за
приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на
национална информационна кампания за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи за структурни реформи и
допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2012 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
Чл. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
организира и проведе обществена поръчка/
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки за разходване на средствата по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет и § 4, ал. 4, т. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 23
ОТ 13 ЯНУАРИ 2012 Г.

за приемане на Отчет за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт за 2011 г. и приемане на Национална
статистическа програма за 2012 г.
На основание чл. 15, ал. 1 във връзка с
чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма за 2011 г.,
приета с Решение № 34 на Министерския съвет
от 2011 г., и за дейността на Националния
статистически институт за 2011 г.
2. Приема Националната статистическа
програма за 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АМ
Агенция „Митници“
БВП
Брутен вътрешен продукт
БНД
Брутен национален доход
ГД „ГРАО“ Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно
обслужване“
ДМА
Дълготрайни материални активи
ДНМА
Дълготрайни нематериални активи
ДП „РВД“
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Евростат
Статистическа служба на Европейския съюз
ЕК
Европейска комисия
ЕСГРАОН
Единна система за гражданска
регистрация и административно
обслужване на населението
ЕСНС
Европейска система от национални сметки
ИС
Информационна система
КОФОГ
Класификация на функциите на
държавното управление
КИД-2008
Класификация на икономическите дейности – 2008
МВФ
Международен валутен фонд
МЗ
Министерство на здравеопазването
МЗХ
Министерство на земеделието и
храните
МИЕТ
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
МО
Министерство на отбраната
МОМН
Министерство на образованието,
младежта и науката
МОСВ
Министерство на околната среда
и водите
МРРБ
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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МТИТС

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
МФ
Министерство на финансите
МФВС
Министерство на физическото
възпитание и спорта
НАП
Национална агенция за приходите
НЗОК
Национална здравноосигурителна каса
НИРД
Научноизследователска и развойна дейност
НЦОЗА
Национален център по обществено здраве и анализи
ОИСР
Организация за икономическо
сътрудничество и развитие
ПРОДПРОМ Номенклатура на промишлената продукция
РИОКОЗ
Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве
РСЕ
Регистър на статистическите
единици
СЗО
Световна здравна организация
ТР
Търговски регистър
ФАО
Организация на ООН за прехрана
и земеделие
ХИПЦ
Хармонизиран индекс на потребителските цени
COMEXT
Хармонизирана и сравнима статистическа база данни за търговския обмен (вътрешен и външен на стоки в ЕС)
FACEPA
Farm Accountancy Cost Estimation
and Policy Analyses of European
Agriculture
NAMEA
Национална матрица по съставяне на сметки за околната среда
SDMX
Стандарт за обмен на статистически данни и метаданни
ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за
2012 година е разработена в съответствие с глава
трета от Закона за статистиката. Програмата
включва плана за дейността на Националния
статистически институт (НСИ) и плановете
за статистическите дейности на органите на
статистиката.
В Програмата са включени задачи и дейности
в съответствие с хоризонталните приоритети от
Стратегията за развитие на Националната статистическа система (НСС) на Република България,
2008 – 2012 г., приета от Министерския съвет с
протокол № 15 на 2 април 2008 г.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа
информация в НСС се осъществява в съответствие с регламентите на Европейската статистика. Новите изследвания, проекти и дейности
са свързани с нуждите на потребителите и с
приоритетите в Статистическата програма на
Общността за 2012 година:
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– Провеждане на наблюдения относно
статистика на доходите и условията на живот,
производството и продажбите на енергийни продукти, характеристиките на слънчевите панели;
– Показатели за Стратегия „Европа 2020“;
– Внедряване и приложение на новaта
Международна стандартна класификация на
образованието (ISCED 2011);
– Включване на допълнителен модул към
наблюдение на работната сила  – Преход от
работа към пенсиониране;
– Методология, организация и администриране на информационните потоци от административни източници в областта на демографската
и социалната статистика и областта на бизнес
статистиката;
– Участие в проект „Подобряване качеството
на наблюдението на работната сила“;
– Участие в проект относно „Система за
събиране на информация за цените на земеделската земя и рентните плащания в земеделието
в съответствие с целевата методология“;
– Проекти „Бюджетни разходи за международно координирана и осъществявана научноизследователска и развойна дейност (НИРД)“,
„Разходи за НИРД с източник на финансиране
„Чужбина“ и „Разходи и инвестиции в ИКТ в
предприятията“.
В областта на информационните и комуникационните технологии приоритетно направление
е развитието на информационните системи в
различни области на статистиката.
Резултатите от статистическите изследвания,
включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата
и видът, в които се предоставят резултатите, са
съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и
намаляване натоварването на респондентите са
направени промени в организацията на някои
изследвания и съкращаване на сроковете за
предоставяне на статистическата информация
на потребителите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението
на Националната статистическа програма, се
осигуряват целево от държавния бюджет, както
и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и
други органи и организации и се посочват отделно
от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2012 г., обнародван в „Държавен вестник“,
бр. 99 от 2011 г., са определени 17 291 328 лв., от
които 15 941 328 лв. текущи разходи по бюджета
на НСИ за 2012 г. Финансирането на нови дейности, изследвания по европейски регламенти,
договорите за субсидии с ЕК и участието в работни групи, семинари и обучение на Евростат
и международни организации е в размер на
3 027 817 лв. и утвърденият бюджет на НСИ няма
да е достатъчен за покриване на тези разходи.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2012 г. се финансират
от бюджетите на съответните институции.

Тема на изследването/
дейност та

Описание на изследването/дейност та

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Източници и
форма на събиране на данните

Ра ж даемост

См ърт ност

Таблици за
смъртност

1

2

3

Изчисл яване на таб- Изчерпалици за смъртност
телно
общо за страната по Годишно
пол и местож ивеене;
по пол и образование

Статистическ и
данни на НСИ
от ИС „Демографи я“

Данни от а дминист рат ивна
система
ЕСГРАОН – ГД
„ГРАО“

Данни от административна
система
ЕСГРАОН – ГД
„ГРАО“

За дъл ж и телно
За месечните данни до
15-о число
на следващи я месец

Задъл ж ително
За месечните данни до
15-о число
на следващи я месец

Ин тернет;
Общи печат ни и елект ронни п убликации;
Специа лизирана елект ронна п убликаци я:
„Население и демог рафск и п роцеси“;
Прессъобщение;
Въп росник за Евростат
и меж д у народни организации;
Информационна усл у га
по за явка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикаци я:
„Население и демографск и процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и меж ду народни организации;
Информационна услу га
по за явка

Общи таблиИнтернет;
ци – 27.04.2012 г. Специализирана елекПо пол и обтронна публикаци я:
разование –
„Население и демограф30.05.2012 г.
ск и процеси“;
Прессъобщение;
Информационна услу га
по за явка

Годишни данни:
Окон чателни данни –
18.04.2012 г.
Тримесечни
данни:I V т р.
на 2011 г. –
17.02.2012 г.;
I т р. на 2012 г. –
21.05.2012 г.;
II т р. –
20.08.2012 г.;
III т р. –
19.11.2012 г.

Годишни данни:
Окончателни данни –
18.04.2012 г.
Тримесечни
данни: I V тр.
на 2011 г. –
17.02.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
21.05.2012 г.;
II тр. –
20.08.2012 г.;
III тр. –
19.11.2012 г.

10865

60289

58585

10865

60289

58585

Бюд жет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Месечно
и годишно

Изчерпателно
Месечно
и годишно

Задъл жение Задъл жени я по предоставяне на статистиИзточник на
на респонческа информаци я на потребителите
финансиране
дентите по
Срок
Форма на предоставяне Д ъ р ж а ЕК
предоставяне
вен
(лева)
на данни
бюджет
(лева)

20

Брой и ст ру к т у ри на
у м рели те лица на
национа лно ниво,
стат ист и ческ и райони, област но и
общинско ниво и
населени места. Показатели за равнището на см ърт ност та
на национа лно ниво,
стат ист и ческ и райони, област но и общинско ниво

Брой и стру кт у ри
на новородените
деца на национално
ниво, статистическ и
райони, областно и
общинско ниво и населени места. Показатели за равнището
на ра ж даемост та на
национално ниво,
статистическ и райони, областно и общинско ниво

ТЕМ А 1.1. ДЕМОГРАФСК А СТАТИСТИК А

ОБЛ АСТ 1. ДЕМОГРАФСК А И СОЦИ А ЛН А СТАТИСТИК А

№

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2012 ГОДИНА

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Вътрешна
миграция

Външна
миграция

5

6

Източници и
форма на събиране на данните

Изчерпателно
за административните
източници
Извадково
изследване
на ГКПП
Годишно

Данни от административна система ЕСГРАОН –
ГД „ГРАО“;
МВР;
Държавна агенция за бежанците. Анкетно
изследване

ИзчерДанни от адмипателно
нистративна сисМесечно и тема ЕСГРАОН –
годишно
ГД „ГРАО“

ИзчерДанни от адмипателно
нистративна сисМесечно и тема ЕСГРАОН –
годишно
ГД „ГРАО“

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Задължително за административни
източници;
Доброволно
за лицата

Задължително
За месечните данни до
15-о число на
следващия
месец

Задължително
За месечните данни до
15-о число на
следващия
месец

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

27.04.2012 г.

Годишни данни:
Окончателни данни –
18.04.2012 г.
Тримесечни
данни:
IV тр. на 2011 г. –
17.02.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
21.05.2012 г.;
II тр. –
20.08.2012 г.;
III тр. –
19.11.2012 г.

Годишни данни:
Окончателни данни –
18.04.2012 г.
Тримесечни
данни:
IV тр. на 2011 г. –
17.02.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
21.05.2012 г.;
II тр. –
20.08.2012 г.;
III тр. –
19.11.2012 г.

Срок

Специализирана електронна публикация: „Население и демографски
процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Специализирана електронна публикация: „Население и демографски
процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Население и демографски
процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

17682

33021

60289

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

17682

33021

60289

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Оценка на размера и
структурите на външномиграционните
процеси;
национално ниво

Брой и структура на
мигриралите лица
между населените
места на страната;
национално ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво и населени
места

Брачност и
Брой сключени и пребракоразвод- кратени юридически
ност
бракове и характеристики на лицата;
национално ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво и населени
места

4

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1

Тема на изследването/
дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Развитие на демографИзчерпаските процеси, брой и
телно
структури на населени- Годишно
ето; национално ниво,
статистически райони,
областно и общинско
ниво и населени места.
Актуализация на регионалните (областни)
прогнози и обвързване с
националната прогноза;
национално ниво

Описание на изследването/дейността

Брой наети лица по класо- Изчерпаве професии, пол и режим телно
на работно време;
Годишно
отработени дни и часове;
разходи за труд;
национално ниво, статистически райони, областно
и общинско ниво

Икономическа активИзвадково
ност, заетост и безрабо- Текущо
тица на населението на
15 и повече навършени
години по пол, възраст
и образование;
национално ниво, статистически райони

8 Годишна статистика на
заетостта и
разходите за
труд

9 Наблюдение
на работната
сила

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Доброволно
Анкетирането
се извършва
непрекъснато

Предварителни
данни
IV тр. на 2011 г. –
03.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
04.05.2012 г.;
II тр. – 03.08.2012 г.;
ІІІ тр. – 05.11.2012 г.
Окончателни резултати
IV тр. на 2011 г. –
21.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
22.05.2012 г.;
II тр. – 21.08.2012 г.;
ІІІ тр. – 21.11.2012 г.
Годишни резултати за 2011 г. –
16.03.2012 г.

Предварителни
данни за 2011 г. –
30.08.2012 г.
Окончателни данни – 30.11.2012 г.

Окончателни
годишни данни за 2011 г. –
27.04.2012 г.
За прогнозите –
30.04.2012 г.

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана годишна
електронна публикация:
„Заетост и безработица – годишни данни“;
Дипляна „ Наблюдение на
работната сила“;
Дипляна „Статистика на
пазара на труда“
Прессъобщение;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна
публикация: „Население и
демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

1446095

486576

63910

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

1446095

486576

63910

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Персонално интервю на лицата (на
възраст 15 и повече
навършени години),
от домакинствата,
включени в извадката, чрез анкетна
карта

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек- 30.03.2012 г.
тронен носител от
предприятия, фирми и организации
от всички институционални сектори

Статистически данни на НСИ от ИС
„Демография“

Източници и
форма на събиране на данните

22

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

7 Население,
демографски
процеси и
демографски
прогнози

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Състояние на пазара на т руда на
хората с у вреж дани я – 15 – 64 навършени години

Осиг у ряване на
информаци я за
п рехода о т рабо та
към пенсиониране
(п р и ч и н и , в ъ з р а с т
на нап ускане на
пазара на т руда
и д р.)

Те с т в а н е н а н о в и
методи за събиране
на данни;
подобряване методите за оценка на
да н н и т е;
акт уализиране на
извадката на изс л е д в а н е т о и д р.

11 З а е т о с т н а
хората с
у вреж дани я – еднократен
мод ул к ъм
наблюдение на
работната
сила – проект на ЕК

12 Преход о т
работа към
пенсиониране – допълнителен
мод ул к ъм
наблюдение на
работната
сила – проект на ЕК

13 Подо бряване качеството
на наблюдението на
работната
сила –
проект на
ЕК

Описание на изследването/дейността

Информаци я за
разп ределението
и връзката меж д у
размера на т рудовото възнаграж дение, ин диви д уа лните характеристик и
на наетите лица
(п о л , в ъ з р а с т, о б р а з о в а н и е) и т е з и
на тех ни я работодател

Тема на изследването/
дейността

10 Н а б л ю дение на
ст ру кт урата на
заплатите
2 010

№

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Персона л но и нтервю на лицат а (н а в ъ з р а с т
50 – 69 на вър ш е н и г о д и н и)
от домак инст вата, вк лючени в извадката,
чрез анкетна
карта

Персона л но и нтервю на лицат а (н а в ъ з р а с т
15 – 64 навърш е н и г о д и н и)
от домак инст вата, вк лючени в извадката,
чрез анкетна
карта
До бр овол но
А нкетирането се извършва непрекъснато

До бр овол но
А нкетирането се извършва непрекъснато

Чрез статисти- Задълческа карта на ж ително
х а р т и е н и е л е к- 31 . 0 5. 2 011 г.
т ронен носител
от п редп ри я т и я
(м е с т н и е д и н и ц и) , ф и р м и ,
организации
от всичк и инстит у ционални
сектори

Източници и
форма на събиране на данните

Резул тат и –
2 01 3 г.

Резул тат и –
2 01 3 г.

Продъл жава от
2 011 г.
Резул тат и –
1 5. 0 5. 2 01 2 г.

2 9. 0 6 . 2 01 2 г.

Срок

Док ла д

Док ла д;
Мик роданни за Евростат

Док ла д;
Мик роданни за Евростат;
Информац ионна усл уга по за явка

Интернет;
Специализирана годишна публикация
„С т р у к т у р а н а з а п л а т и т е 2 010 “;
Мик роданни за Евростат;
Информац ионна усл уга по за явка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите
ЕК
(лева)

2 01 5 6 47 0 3 0

4 8 0 2 6 11 2 0 6 0

4 0 2 0 6 9 3 81 3

3 511 2 0

Държавен бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

672 03

16 0 0 8 6

1 3 4 01 9

3 511 2 0

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изва дково
Еднократно

Изва дково
Еднократно

Изва дково на
четири
години

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Източници и
форма на събиране на данните

Брой записани учеИзчерпаници, новоприети, за- телно
вършили, паралелки, Годишно
учители, учащи по
специалности, персонал;
национално ниво,
статистически райони
и областно ниво

Брой записани стуИзчерпаденти, новоприети,
телно
завършили по пол,
Годишно
възраст и специалности, преподаватели
по пол, възраст и
научни звания, персонал по категории;
национално ниво,
статистически райони и областно ниво.
Мобилност на студентите;
национално ниво

15 Основно и
средно образование
(начално,
прогимназиално и гимназиално)

16 Висше образование
(степени
„бакалавър“,
„магистър“,
„професионален
бакалавър“)

Изчерпателно
Годишно

Брой записани деца,
групи, персонал и
други;
национално ниво,
статистически райони, областно и общинско ниво

14 Детски градини (предучилищно образование)

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Задължително
07.12.2012 г.

Данни за
2012 г. –
30.04.2013 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Р България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Р България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация:
„Образование в Р България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

33659

89901

31316

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

33659

89901

31316

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез електронен формуляр
от всички държавни и частни
университети,
специализирани
висши училища
и колежи

Данни за
2012 г. –
30.04.2013 г.

Данни за
2012 г. –
30.04.2013 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

24

Чрез формуляр
Задълна хартиен ножително
сител от всички
11.10.2012 г.
видове училища:
общообразователни, специални
и професионални

Чрез формуляр
Задълна хартиен ножително
сител от всички
10.12.2012 г.
видове общински
и частни детски
градини

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Обучение на лица на
Изчерпа16 и повече години
телно
за придобиване на
Годишно
професионална квалификация – записани
курсисти и придобили
професионална квалификация по пол, възраст и специалности,
както и всички квалификационни курсове
за възрастни по част
от професията;
национално ниво

Разработка на таблици с данни за 2010 г.
по хармонизирана
методология на Евростат, ОИСР и
ЮНЕСКО;
Изготвяне на метаданни;
национално ниво и
статистически райони за нефинансовите
таблици

18 Професионално
обучение в
Центровете
за професионално обучение (ЦПО)
и в професионалните
гимназии и
колежи

19 Нефинансови и финансови таблици
за образованието

Задължително
27.01.2012 г.

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Статистически
данни на НСИ;
Данни от административни източници – МФ и
МОМН

Задължително
14.09.2012 г.

Чрез електронен
Задълформуляр от
жително
всички образова- 01.02.2012 г.
телни институции, които издават свидетелство
за професионална
квалификация и
удостоверения за
професионално
обучение;
Статистическото
изследване е съвместно с Националната агенция
за професионално
образование и
обучение.

Чрез електронен
формуляр от
всички образователни институции, подготвящи
докторанти

Източници и
форма на събиране на данните
Форма на предоставяне

Нефинансови таблици –
01.10.2012 г.;
Финансови
таблици –
29.10.2012 г.

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Данни за 2011 г. – Интернет;
30.04.2012 г.
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Р България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Данни за 2011 г. – Интернет;
30.04.2012 г.
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Р България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

7456

20025

17682

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

7456

20025

17682

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Брой записани докторанти, новоприети,
завършили по групи
специалности, пол и
възраст. Мобилност
на докторантите;
национално ниво

17 Докторанти

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

Издадени книги и бро- Изчерпашури и продължаващи телно
издания по издателГодишно
ства, УДК (Универсална десетична класификация), предназначение, тип, обем и продажни цени, годишен
и еднократен тираж;
национално ниво, статистически райони и
областно ниво

Библиотечен фонд към Извадково
01.01. и движение, чи- Годишно
татели, библиотекари.
Приходи и разходи на
библиотеките;
национално ниво, статистически райони и
областно ниво

23 Библиотеки

Срок

ЕК
(лева)

3408

41690 97276

Чрез формуляр на Задължително Данни за 2011 г. – Интернет;
21.05.2012 г.
Общи печатни и електронелектронен носител 24.02.2012 г.
ни публикации;
от Народната бибПрессъобщение;
лиотека, регионалИнформационна услуга по
ните и читалищзаявка
ните библиотеки,
библиотеките към
висшите училища
и специалните библиотеки с библиотечен фонд над
200 хил. бр.

Интернет;
Аналитична справка
и таблици;
Предоставяне на микроданните на Евростат
(специализиран технически формат);
Информационна услуга по заявка

8521

Продължава от
2011 г.
Обработка на резултатите – 2012 г.

53508

Държавен бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

Данни от адмиЗадължително Данни за 2011 г. – Интернет;
нистративен из30.04.2012 г.
09.07.2012 г.
Общи печатни и електронточник – Народна
ни публикации;
библиотека „Св.
Специализирана електронсв. Кирил и Мена публикация: „Книгоизтодий“
даване и печат“;
Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Доброволно

Интернет;
Аналитична справка
и таблици;
Предоставяне на микроданните на Евростат
(специализиран технически формат);
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължително Продължение от
2011 г.
Обработка на резултатите – 2012 г.

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

3408

8521

138966

53508

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

22 Издателска
дейност –
книги, вестници и списания

Домакинства
Лица на 18 – 64
навършени години;
Анкетна карта

Предприятия;
Анкетна карта

Източници и
форма на събиране на данните

26

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

Обучение за възрастни Извадково
Еднократно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

21 Образование
и обучение
на възрастни – проект
на ЕК

Описание на изследването/дейността

Продължаващото про- Извадково
фесионално обучение, Еднократорганизирано от пред- но
приятия, фирми и организации за техните
служители

Тема на изследването/
дейността

20 Продължаващо професионално
обучение в
предприятията

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Капацитет (места), ек- Изчерпарани, филми по наци- телно
оналност, брой филми, Годишно
прожекции, екранодни,
зрители, приходи от
билети;
национално ниво и статистически райони

Описание на изследването/дейността

Радиопредавания – по Изчерпапроизход и функция,
телно
обща продължителГодишно
ност, приходи и разходи;
национално ниво и статистически райони

28 Сценични из- Брой сцени, места,
Изчерпакуства
представления, посетелно
тители, постановки
Годишно
по националност на
автора. Приходи и разходи. Брой рецитали,
концерти;
национално ниво и статистически райони

Срок

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Чрез формуляр
Задължително Данни за 2012 г. – Интернет;
на електронен
19.03.2012 г.
21.05.2012 г.
Общи печатни и електронносител от Нацини публикации;
оналния филмов
Прессъобщение;
център и частните
Въпросник за Евростат и
продуценти
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Чрез формуляр на Задължително Данни за
Интернет;
хартиен носител
06.04.2012 г.
2011 г. –
Общи печатни и електронот Българското
21.05.2012 г.
ни публикации;
национално радио,
Прессъобщение;
лицензираните и
Въпросник за Евростат и
регистрираните
международни организарадиооператори
ции;
Информационна услуга по
заявка
Чрез формуляр на Задължително Данни за
Интернет;
хартиен носител от 06.04.2012 г.
2011 г. –
Общи печатни и електронБългарската наци21.05.2012 г.
ни публикации;
онална телевизия,
Прессъобщение;
лицензираните и
Въпросник за Евростат и
регистрираните
международни организателевизионни опеции;
ратори
Информационна услуга по
заявка
Чрез формуляр на Задължително Данни за
Интернет;
хартиен носител от 06.04.2012 г.
2011 г. –
Общи печатни и електронтеатрите, оперите,
21.05.2012 г.
ни публикации;
оперетите, циркоПрессъобщение;
вете и музикалниИнформационна услуга по
те колективи
заявка

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Чрез формуляр на Задължително Данни за
хартиен носител от 16.02.2012 г.
2011 г. –
всички кина
21.05.2012 г.

Източници и
форма на събиране на данните

5751

4579

4579

4579

6284

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

5751

4579

4579

4579

6284

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

27 Телевизионна Телевизионни предаИзчерпапрограмна
вания – по произход
телно
дейност
и функция, приходи и Годишно
разходи;
национално ниво и статистически райони

26 Радиопрограмна дейност

25 Филмово
Вид на произведените Изчерпапроизводство филми – пълнометраж- телно
ни, късометражни и
Годишно
среднометражни, филми за киномрежата,
телевизионни и видеофилми;
национално ниво

24 Кина

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

Тема на изследването/
дейността

Еднократно

Еднократно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Чрез формуляр на Задължително
хартиен носител от
всички читалища.

Чрез формуляр на Задължително
хартиен носител от 24.02.2012 г.
всички открити за
посещение музеи

Източници и
форма на събиране на данните

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

31.12.2012 г. и продължава

31.12.2012 г.
и продължава

Промяна в статистическия
инструментариум;
нов комплект от данни
съгласно изискванията на
Евростат

Картографиране на националните образователни
програми, спрямо новата
класификация. Доклад до
Евростат (специализиран
формат)

31.12.2012 г.
Таблици;
и продължава през Интернет страница, „Ста2013 г.
тистически годишник“,
„Статистически справочник“

Данни за
2011 г. –
21.05.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

1000

1000

29000

5751

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

1000

1000

29000

5751

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

32 Проучване на
възмож ни те
изт оч н и ц и и
промяна в статистическ и я
инструментариум в статистика на образованието с оглед
предоставяне
на информация на Евростат от носно
кредитната
с т у ден т ск ата
мобилност и
учениците със
специални образователни
потребности

Музейни материали
(музеен фонд). Персонал. Приходи и разходи.
Материално-техническа
база. Образователни
програми и публикации;
национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво
Дейност на читалищата,
езикови, музикални,
балетни и други школи.
Членове и ръководни
органи. Персонал. Приходи и разходи.
Във връзка с приемането на новата международна стандартна
класификация на образованието е необходимо
България да предприеме
нужните процедури и
действия по нейното
внедряване и прилагане
Във връзка с измененията в Регламент 88/2011
на Комисята България е
задължена да предостави данни, свързани със
студентската мобилност
и учениците със специални образователни потребности на Евростат.
През 2012 г. следва да се
проучат възможните източници на информация
и нуждата от промяна в
статистическия инструментариум.

Описание на изследването/дейността

28

31 Внедряване и
приложение на
новaта Международна стандартна класификаци я на
образованието
(ISCED 2011)

30 Читалища

29 Музеи

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Във връзка с приемането на ревизираната
класификация на
областите на образование и обучение
България следва да я
актуализира и внедри
в националните изследвания

33 Ревизия на
класификацията на
областите на
образование
и обучение
(FOET 99) на
национално
ниво

Еднократно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Източници и
форма на събиране на данните

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни
31.12.2012 г. и
продължава

Срок

Видове заведения,
леглови фонд, персонал в заведенията и
практикуващи медицински специалисти
съгласно методологията на Евростат и
ОИСР;
национално ниво,
статистически райони, областно и общинско ниво

35 Лечебни
заведения
за болнична
и извънболнична
помощ и
здравни заведения

Чрез формуляр
на хартиен носител от всички лечебни и здравни
заведения;
Данни от административни източници – НЗОК
и други ведомства

Статистически
данни на НСИ;
Данни от административни
източници – МЗ,
НЗОК, МФ

Задължително
17.02.2012 г. –
лечебни и
здравни заведения;
09.04.2012 г. –
от административните
източници

Задължително
28.05.2012 г.

30.05.2012 г.

19.10.2012 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

37068

13847

1000

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

37068

13847

1000

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

ИзчерпаСтатистическа систелно
тема за класифициГодишно
ране на разходите за
здравеопазване по
функции, изпълнители
и финансиращи източници – сводна разработка по хармонизирани класификации
на Евростат, ОИСР и
СЗО;
национално ниво

34 Система
на здравни
сметки

Актуализирана национална класификация на
областите на образование
и обучение

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

Персонал, места,
обслужени деца,
дейност на яслите,
регистрирани заболявания;
национално ниво,
статистически райони, областно и общинско ниво

Таблици за умирания- Изчерпата по причини по пол телно
и възрастови групи,
Годишно
разработени съгласно Международната
класификация на болестите (МКБ) 10-а
ревизия;
национално ниво – за
мъртворажданията
и национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво – за
умиранията. Смъртност по причини на
100 хил. души от
населението – разработка по Европейски
хармонизиран списък
на причините;
национално ниво,
статистически райони
и областно ниво

37 Детски ясли

38 Умирания
по причини
и смъртност
по причини

Задължително
03.02.2012 г.

Задължително
03.02.2012 г.

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

11.06.2012 г.

04.05.2012 г.

06.04.2012 г.

Срок

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

34937

9799

8095

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

34937

9799

8095

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Данни от адЗадължителминистративни
но
източници –
здравни заведения, общински
администрации,
„ГРАО“;
Регионални
здравни инспекции, данни от ИС
„Демография“

Чрез формуляр
на хартиен носител от самостоятелните детски
ясли и яслените
групи в обединени детски заведения

Чрез формуляр
на хартиен носител от домовете
за медико-социални грижи за
деца

Източници и
форма на събиране на данните

30

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Персонал, леглови
фонд, настанени деца
по възраст и статус,
заболявания на децата;
национално ниво

36 Домове за
медико-социални грижи за деца

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Персонално инДоброволно
тервю и попълване
на дневници и ретроспективни карти
от домакинствата,
попаднали в извадката

Източници и
форма на събиране на данните

Данни за
2011 г. –
16.04.2012 г.
Данни за:
ІV тр. на 2011 г. –
16.02.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
16.05.2012 г.;
II тр. на 2012 г. –
16.08.2012 г.;
III тр. на 2012 г. –
15.11.2012 г.

Срок

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирани електронни публикации: „Бюджети
на домакинствата в Република България“ и „Средни
цени и купени количества
основни хранителни и
нехранителни стоки от
домакинствата за периода
2001 – 2011 г.“;
Дипляна „Доходи, разходи
и потребление на домакинствата“;
Прессъобщения;
Въпросници за Евростат и
други международни организации;
Информационна услуга по
заявка
40 Краткосрочна Брой и структури на
ИзчерпаЧрез формуляр на Задължително Данни за 2011 г. – Интернет;
статистика на новопостроените и
телно
електронен носител 20-о число след 04.05.2012 г. Пред- Общи печатни и електронТримесечно от общинските ад- отчетното три- варителни данни – ни публикации;
жилищните
съборени сгради – по
сгради
конструкция, етажност,
министрации
месечие
IV тр. на 2011 г. – Специализирана електронна
форма на собственост,
10.02.2012 г.;
публикация: „Жилищен
площ и брой на жилиI тр. на 2012 г. –
фонд“
щата;
10.05.2012 г.;
Прессъобщение;
национално ниво, стаII тр. – 10.08.2012 г.; Въпросник за Евростат и
тистически райони, обIII тр. – 09.11.2012 г. международни организации;
ластно и общинско ниво
Информационна услуга по
заявка
41 Жилищен
Брой и структури на
ИзчерпаСтатистически
11.06.2012 г.
Интернет;
фонд
жилищния фонд – жи- телно
данни на НСИ –
Общи печатни и електронлища по форма на
Годишно
файлове с данни за
ни публикации;
собственост, брой на
жилищния фонд
Специализирана електронна
стаите, благоустроеност,
от предходната
публикация: „Жилищен
етажност, полезна площ,
година, новопофонд“;
конструктивна система
строените и събоПрессъобщение;
и периоди на построрените сгради през
Въпросник за Евростат и
яване;
годината
международни организации;
национално ниво, стаИнформационна услуга по
тистически райони, обзаявка
ластно и общинско ниво

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ
39 Доходи, разхо- Парични доходи и разхо- Извадково
ди и потребле- ди на домакинствата;
Тримесечно
ние на дома- Общи доходи и разходи
кинствата
на домакинствата;
Потребление на основни
хранителни продукти от
домакинствата;
национално ниво и статистически райони

№

1120526

34724

5751

34724

5751

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

1120526

Държавен бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

БРОЙ 7
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

42 Пазарни цени Изменение на цените на
на жилища
жилищата на свободния
пазар и изчисляване на
индекси на цените на
жилищата;
национално ниво и градове – областни центрове
43 Статистика
Подготовка и провежна доходите и дане на наблюдение
условията на на домакинствата и
живот
лицата на 16 и повече
години за осигуряване
на информация за пресмятане на монетарни и
немонетарни показатели
за бедност, материални
лишения и социална изолация, структура на доходите на домакинствата,
социална осигуреност
и данъчна тежест върху
доходите на заетите;
пресмятане на показатели по стратегия „Европа
2020“
Променливи за жилищните условия – модул
2012
44 Статистика
Подготовка и провежна доходите и дане на наблюдение на
условията на
домакинствата и лицата
живот (2009на 16 и повече години за
2012) – проект осигуряване на необхона ЕК
димата информация за:
монетарни и немонетарни
показатели за бедност,
депривация и социална
изолация, структура на
доходите на домакинствата, социална осигуреност
и данъчна тежест върху
доходите на заетите. Показатели за разпределение
на ресурсите в домакинството – модул 2010

№

Източници и
форма на събиране на данните

Персонално интер- Доброволно
вю с домакинствата април – юли
и лицата на 16
2012 г.
и повече години
чрез анкетни карти. Допълване на
липсващи данни от
административни
регистри на НОИ и
НАП;
използване на данни
от изследването „
Годишното наблюдение на заетите
лица, средствата
за работна заплата
и други разходи за
труд“ на НСИ

Персонално интер- Доброволно
вю с домакинствата април – юли
и лицата на 16 и
2010 г.
повече години чрез
анкетни карти

Извадково
наблюдение върху
4-годишен
ротационен
панел от домакинства
Годишно

Задължително
10.01.2012 г.;
10.04.2012 г.;
10.07.2012 г.;
10.10.2012 г.

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Извадково
наблюдение върху
4-годишен
ротационен
панел от домакинства
Годишно

Извадково Чрез формуляр на
Тримесечно хартиен носител от
агенции и фирми за
недвижими имоти

Начин на
провеждане на
изследването/дейността
Форма на предоставяне

4045 8092

12138

320000

17682

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

320000

ДържаЕК
вен бю- (лева)
джет
(лева)
17682

Източник на
финансиране

32

Продължава от
2010 г. Приключване на проекта – м.
декември 2012 г.

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
Данни за 2011 г.
Интернет;
от изследването,
Прессъобщение;
проведено през
Данни за Евростат;
2012 г. – в края на Информационна услуга по
м.юни 2013 г. (пред- заявка
варителни данни)
Окончателни данни – веднага след
одобрение от Евростат. Най-рано
м.октомври, краен
срок 15.12.2013 г.

23.01.2012 г.;
23.04.2012 г.;
23.07.2012 г.;
23.10.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Подготовка и провеждане на наблюдение
на домакинствата и
лицата на 16 и повече
години за осигуряване на необходимата
информация за: монетарни и немонетарни показатели за
бедност, депривация
и социална изолация,
структура на доходите
на домакинствата, социална осигуреност и
данъчна тежест върху
доходите на заетите.
Показатели за предаване на бедността
между поколенията –
модул 2011

45 Статистика
на доходите
и условията
на живот
(2010 –2013) –
проект на
ЕК

46 Интегрирана
статистика
на социалната защита
(ESSPROS) –
основен модул, модул
за получателите на пенсии и модул
за нетните
социални
помощи и
обезщетения

Приходи и разходи
Изчерпапо схеми и изплатени телно
обезщетения по функ- Годишно
ции – основен модул;
Данни за бенефициентите на пенсии по схеми и функции – модул
за получателите на
пенсии;
национално ниво

Извадково
наблюдение върху
4-годишен
ротационен панел
от домакинства
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Данни от административни източници – НОИ,
НАП, НЗОК,
Агенция за социално подпомагане, Агенция
по заетостта,
МОМН, МЗ, МФ

Задължително
02.04.2012 г.

Персонално инДоброволно
тервю с домакин- април – юли
ствата и лицата
2011 г.
на 16 и повече
години чрез анкетни карти

Източници и
форма на събиране на данните

30.10.2012 г.

Продължава от
2011 г. Данни за
2010 г. от изследването, проведено през 2011 г. –
веднага след одобрение от Евростат. Най-рано м.
октомври, краен
срок: 15.12.2012 г.
Приключване на
проекта – м. декември 2013 г.

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

21729

10951

Държавен бюджет
(лева)
21905

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

21729

32855

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

47 Физическо
възпитание
и спорт

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Данни от лицензираните спортни
организации
Данни от лицензираните спортни
организации
Данни от лицензираните спортни
организации
Данни от лицензираните спортни
организации

Данни от административни източници – МФВС
и МОМН

в) Брой треньори по
спорт, образование и
възраст

г) Брой спортни съдии
по спорт и ниво

д) Брой проведени
международни прояви
в Р България

е) Класиране в олимпийски игри, световни
първенства и европейски първенства по
възрастови групи и
спорт

ж) Държавен планприем по видове
спорт, брой спортни
училища и класове

17.04.2012 г.

Данни от адЗадълминистративен
жително
източник – Наци- 15.03.2012 г.
онален регистър
на лицензираните
спортни организации и на членуващите в тях
спортни клубове
Данни от лицензираните спортни
организации

Годишно

Източници и
форма на събиране на данните

30.04.2012 г.

30.03.2012 г.

Срок

Интернет

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

8521

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

8521

Бюджет
(лева)

34

б) Брой картотекирани спортисти по спорт
и възрастови групи

а) Брой и вид на
спортните организации

ТЕМА 1.8. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

№

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Чрез формуляр
на хартиен и
електронен носител, попълван
от местните комисии за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните

Чрез формуляр на
хартиен носител,
попълван от следствието, прокуратурата, МВР, МО,
съдилищата и
данни от административен източник (Прокуратура
на Република
България – Национална следствена служба)

Източници и
форма на събиране на данните

50 БВП – национално ниво

БВП по компоненти
на производствения
метод, метода на
доходите съгласно
КИД – А10;
метода на крайното
използване;
национално ниво

Годишно

ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
Данни на НСИ
Задължители данни от адно
министративни
източници – Консолидиран държавен бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка за начислен
и внесен ДДС
(НАП), Справка
за внесен и възстановен акциз
(АМ)

Задължително
09.02.2012 г.

Задължително всеки
месец до 25-о
число

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Предварителни
данни за 2011 г. –
06.03.2012 г.;
Ревизирани данни за 2010 г. –
06.03.2012 г.

02.04.2012 г.

II шестм.
за 2011 г. –
28.05.2012 г.;
Годишни
за 2011 г. –
16.07.2012 г.;
I шестм.
за 2012 г. –
20.11.2012 г.

Срок

Интернет;
Общи електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Основни макроикономически показатели“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Прессъобщение;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация:
„Престъпления и осъдени
лица“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

45589

15339

106944

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

45589

15339

106944

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА

Брой и видове проти- Изчерпавообществени прояви телно
и престъпления, изГодишно
вършени от малолетни и непълнолетни;
национално ниво, статистически райони,
областно и общинско
ниво

49 Противообществени
прояви и
престъпления на малолетните и
непълнолетните

Изчерпателно
Шестмесечно

Наказана престъпност – престъпления,
завършили с осъждане, и осъдени лица
с влезли в сила присъди;
национално ниво, статистически райони,
областно и общинско
ниво

48 Престъпления, обвиняеми и осъдени лица

ТЕМА 1.9. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

Годишно
Показатели и балансови позиции по
институционални сектори съгласно
ЕСНС′95: (производство, формиране на
дохода, разпределение
и преразпределение
на дохода, използване на разполагаемия
доход, капитал, съставяне на интегрирани
таблици за връзките
между институционалните сектори);
национално ниво

Задължително

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Основни макроикономически показатели“;
Въпросник за Евростат

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

23434

14912

8095

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

23434

14912

8095

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Данни за
2010 г. –
24.08.2012 г.

Тримесечни и
годишни предварителни данни
за 2011 г. – ІV
тр. на 2011 г. –
06.03.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
06.06.2012 г.;
ІІ тр. –
06.09.2012 г.;
ІІІ тр. –
06.12.2012 г.

Ревизирани данни за 2010 г. –
20.08.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

36

Данни на
НСИ – Годишни
статистически
и счетоводни
отчети и справки. Данни от
административни
източници – МФ,
БНБ, Справка за
начислен и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и възстановен акциз (АМ)

Статистически
данни на НСИ –
тримесечна и годишна статистическа и счетоводна информация
за дейността на
производствените
единици

Годишно
Тримесечно

53 Нефинансови сметки
по институционални
сектори

Статистически
данни на НСИ –
годишен отчет на
нефинансовите
предприятия

Годишно

БВП и БДС на един
зает/отработен час –
равнище и индекси
на изменение по икономически дейности
(годишни ревизирани данни съгласно
КИД – ниво A3;
предварителни годишни и тримесечни данни съгласно
КИД – ниво А3;
национално ниво

Източници и
форма на събиране на данните

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

52 Производителност на
труда

Описание на изследването/дейността

БВП на регионално
ниво NUTS 1,2,3 за
2010 година;
статистически зони,
статистически райони, области

Тема на изследването/
дейността

51 БВП – регионално ниво

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Годишно

Данни на НСИ –
Домакински
бюджети, статистика на продажбите на дребно;
Данни от административен източник: Консолидиран държавен
бюджет (МФ)

Данни на НСИ –
Обобщени данни
от балансите на
единиците по
институционални
сектори;
Данни от административни източници:
„Централен
депозитар“ АД,
регистър Булстат,
БНБ, МФ

Данни на НСИ;
Данни от административни източници – БНБ,
МФ

Източници и
форма на събиране на данните

Задължително

Задължително

Задължително

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

01.10.2012 г.

01.10.2012 г. срок
за Евростат

2008 г. –
30.06.2012 г.,
2009 г. –
23.11.2012 г.

Срок

Таблици за вътрешно
ползване

Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Основни макроикономически показатели“;
Въпросник за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

8095

59224

76267

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

8095

59224

76267

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

56 БВП по
БВП по елементарметода на
ни групи разходи на
крайното
крайно използваизползване – не – детайлизирани
детайлизигрупи разходи по
рани групи
стандартна класифиразходи
кация на разходите
на домакинствата по
потребителско предназначение

Pазработване на гоИзчерпадишни финансови
телно
национални сметки
Годишно
(ФНС) за наличностите и трансакциите,
за преоценките и
другите изменения
в активите и пасивите по финансови
инструменти и институционални сектори
за 2011 г. – консолидирани и неконсолидирани;
национално ниво

55 Финансови
сметки

Годишно

Компоненти на производствената сметка,
сметка „формиране
на дохода“ и крайното използване на
БВП;
Разработване и балансиране на таблиците. Размерност
А64/P64.

54 Таблици
„Ресурс –
Използване“

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

БВП – национално
ниво

Тримесечно

Тримесечно

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Данни от адЗадължителминистративни
но
източници – Консолидиран държавен бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка за начислен
и внесен ДДС
(НАП), Справка
за внесен и възстановен акциз
(АМ)

Тримесечни данни на НСИ и от
административни
източници

Тримесечни дан- Задължителни на НСИ и от
но
административни
източници – Консолидиран държавен бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка за начислен
и внесен ДДС
(НАП), Справка
за внесен и възстановен акциз
(АМ)

Източници и
форма на събиране на данните

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

ІV тр. на 2011 г. – Интернет;
23.04.2012 г.;
Въпросник за Евростат
І тр. на 2012 г. –
29.06.2012 г.;
ІІ тр. –
22.10.2012 г.;
ІІІ тр. –
31.12.2012 г.

ІV тр. на 2011 г. –
15.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
15.05.2012 г.;
ІІ тр. на 2012 г. –
14.08.2012 г.;
ІІІ тр. на 2012 г. –
15.11.2012 г.

ІV тр. на 2011 г. –
06.03.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
06.06.2012 г.;
ІІ тр. на 2012 г. –
05.09.2012 г.;
ІІІ тр. на 2012 г. –
06.12.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

17788

82019

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

17788

82019

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Нефинансови национални сметки за
сектори „Държавно
управление“ и „Останал свят“;
национално ниво

Експресни оценки
на БВП по производствен метод (КИД А3)
и метода на крайното
използване

БВП по компоненти
на производствения
метод и метода на
доходите (КИД А10)
и метода на крайното
използване;
национално ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

38

58 Нефинансови сметки
по институционални
сектори

57

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Разработване на нефинансови национални сметки за сектор
„Държавно управление“;
национално ниво

Нефинансови национални сметки за
сектор „Държавно управление“;
национално ниво

60 Нефинансови индикатори за сектор
„Държавно
управление“

61 Основни
макроикономически
показатели
за сектор
„Държавно
управление“

Данни от адЗадължителминистративни
но
източници – Консолидиран държавен бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка за начислен
и внесен ДДС
(НАП), Справка
за внесен и възстановен акциз
(АМ)

ЗадължителДанни от адно
министративни
източници – Консолидиран държавен бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка за начислен
и внесен ДДС
(НАП), Справка
за внесен и възстановен акциз
(АМ)

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни
Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

ІV тр. на 2011 г. – Интернет;
23.04.2012 г.;
Въпросник за Евростат
І тр. на 2012 г. –
29.06.2012 г.;
ІІ тр. –
22.10.2012 г.;
ІІІ тр. –
31.12.2012 г.

Предварителни
Интернет;
данни за 2011 г. – Специализирана елек23.04.2012 г.
тронна публикация: „ОсАктуализирани
новни макроикономичеданни за 2011 г. – ски показатели“;
22.10.2012 г.
Въпросник за Евростат

ІV тр. на 2011 г. –
15.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
15.05.2012 г.;
ІІ тр. на 2012 г. –
14.08.2012 г.;
ІІІ тр. на 2012 г. –
15.11.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

17380

13208

9693

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

17380

13208

9693

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

Годишно

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

Данни на НСИ –
тримесечно
наблюдение на
наетите лица,
отработеното време, средствата за
работна заплата и
други разходи за
труд;
Наблюдение на
работната сила

59 Заетост и
Заети лица, наети
Тримесечотработени
лица, самонаети лица, но
човекочасове отработени часове
(КИД – А10) като раздел в Националните
сметки;
национално ниво

Описание на изследването/дейността

Източници и
форма на събиране на данните

Тема на изследването/
дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 9

Разработване на годишна таблица за данъците и социалните
осигуровки за „Държавно управление“ за
2011 г.;
национално ниво

64 Данъци и
социални
осигуровки
за „Държавно
управление“

Данни на НСИ;
Задължително 21.09.2012 г.
Данни от административни източници – Консолидиран държавен
бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен
и възстановен акциз (АМ)

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Подготовка на БНД,
Годишно
БВП по пазарни
цени – производствен
метод, метод на крайното използване, метод на доходите;
национално ниво

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Основни макроикономически показатели“;
Прессъобщение;
Доклад

Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Основни макроикономически показатели“;
Въпросник за Евростат

Специализирана електронна публикация: „Основни макроикономически показатели“;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Въпросник за Евростат

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

30250

16617

13208

16617

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

30250

16617

13208

16617

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

65 Брутен национален доход
(БНД) по пазарни цени

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Данни от админи- Задължително Предварителни
стративни източданни за 2011 г. –
ници;
23.04.2012 г.;
Баланси на едиАктуализирани
ниците по подсекданни за 2011 г. –
тори на държавно
22.10.2012 г.
управление, Консолидиран държавен бюджет (МФ);
Данни от БНБ;
Допълнителни
разработки на
НСИ
Данни от админи- Задължително Данни за 2011 г. –
стративни източ31.12.2012 г.
ници – Консоли(съгласно проградиран държавен
мата за предостабюджет (МФ),
вяне на данни на
Платежен баланс
Евростат)
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен
и възстановен акциз (АМ)
Данни от админи- Задължително 22.10.2012 г.
стративни източници – НАП, МФ,
НОИ

Източници и
форма на събиране на данните

40

Годишно

Годишни данни за раз- Годишно
ходи на сектор „Държавно управление“ по
подсектори и функции
на КОФОГ;
национално ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

63 Разходи
на сектор
„Държавно
управление“
по функции
на Класификацията
на функции
на държавно
управление
(КОФОГ)

Описание на изследването/дейността

Разработване на табИзчерпалици за нотифициране телно
на дълга и дефицита
Годишно
на сектор „Държавно
управление“, вкл. по
подсектори;
национално ниво

Тема на изследването/
дейността

62 Нотификационни таблици
за дълга и
дефицита на
сектор „Държавно управление“

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Изменение на потребителските цени на
стоките и услугите
и изчисляване на
национален и на хармонизиран индекс на
потребителските цени

Текущо актуализиране на източниците и
методите за изчисляване на паритетите
на покупателната
способност

66 Индекси на
потребителските цени

67 Източници
и методи за
изчисляване
на паритетите на покупателната
способност

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

№

Източници и
форма на събиране на данните

Текущо

Задължително

Доброволно
Задължително – за
респондентите, които
предоставят
стоки и
услуги с тарифни цени:
25.01.2012 г.;
24.02.2012 г.;
26.03.2012 г.;
25.04.2012 г.;
28.05.2012 г.;
26.06.2012 г.;
25.07.2012 г.;
24.08.2012 г.;
25.09.2012 г.;
25.10.2012 г.;
26.11.2012 г.;
27.12.2012 г.

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

13.01.2012
12.04.2012
12.07.2012
12.10.2012

г.;
г.;
г.;
г.

13.01.2012 г.;
15.02.2012 г.;
12.03.2012 г.;
12.04.2012 г.;
14.05.2012 г.;
12.06.2012 г.;
12.07.2012 г.;
13.08.2012 г.;
12.09.2012 г.;
12.10.2012 г.;
13.11.2012 г.;
12.12.2012 г.
(Всички месечни
индекси се обявяват по окончателни данни,
с изключение на
данните за месец
януари, които
на 15.02.2012 г.
се обявяват като
предварителни, а
на 14.03.2012 г. –
като окончателни)

Срок

Въпросник за Евростат

Обща печатна публикация;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

45589

1097602

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

45589

1097602

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

Извадково Чрез формуляр
Месечно
на хартиен или
електронен носител от магазини,
ателиета за
услуги, заведения
за обществено
хранене;
фирми, които
предоставят стоки и услуги с
тарифни цени

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

Събиране и предоставяне на статистическа информация за
детайлните цени на
157 хармонизирани
продукта

А.1: Цел А: Развитие на Еднократметодологията за регис- но
трация на цените, които
да бъдат използвани за
времеви и прост ранствени сравнения и изчисляването на средни
на ц иона л н и цен и на
продукти с хармонизирани описания за целите на мониторинга на
пазарите по продукти
и по сектори.
Цел С: Внедряване на
електронни устройства в
регистрацията на цените.
Цел Е: Подготвителна
работа за внедряването
на 5 ниво на агрегация на класификацията
COICOP.
А.2: Подготвителна работа за регулярно производство на индекси
на цените, свързани с
жилищата и включването им в ХИПЦ

69 Многоцелева
статистика на
по т р е би т е лските цени –
Цел А – проект на ЕК

70 ХИПЦ: А1.
Многоцелева
статистика
на потребителските
цени;
А2. Жилища, обитавани от
собственици (Owner
Occupied
Housing –
OOH) – блоков проект
на ЕК

Източници и
форма на събиране на данните

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Данни за Евростат и доклад

Данни за Евростат и доклад

Доклад

Форма на предоставяне

ЕК
(лева)

28968 208 223

42077 98 180

32175 64 350

Държавен бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

237 191

140 257

96 525

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Период на
дейността:
01.01.2012 г. –
01.04.2015 г.

Продължава
от 2011 година.
Приключване
на проекта –
01.04.2013 г.

Продължава
от 2010 година.
Приключване
на проекта –
31.03.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

42

Месечно

Еднократно

Внедряване на минимални стандарти относно третирането на
сезонните продукти
при производството
на ИПЦ/ХИПЦ

68 В ъ в е ж д а н е
на Регламент
на ЕК (ЕС)
№ 33 0/ 2 0 0 9
от 22 април
2009 г. относно минимални стандарти
за третирането на сезонните стоки в
ХИПЦ – проект на ЕК

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

72 Търговия с
трети страни – Екстрастат

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Източници и
форма на събиране на данните

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Обем на внесените
и изнесените стоки,
общо и по страни –
партньори, вид на
сделката, условия на
доставка и др.;
национално ниво

Изчерпателно
Месечно

Данни от административен
източник –
АМ – Единен
административен
документ (ЕАД),
на електронен носител;
Статистически
формуляр за някои специфични
движения – на
електронен носител от специализирани търговски
фирми

Данните се
изпращат в Евростат съгласно
план-графика за
2012 г.

Срок

Интернет;
Прессъобщение – месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни „СОМЕХТ“;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС;
Информационна услуга
по заявка

Данни за Евростат;
След официалното им
публикуване в изданията
и интернет страницата
на Евростат и ОИСР се
публикуват на интернет
и в общи печатни и електронни публикации на
НСИ

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължител- 40 дни след рефено до 10-о
рентния период
число на месеца, следващ
референтния
период

Извадково Чрез формуляр
Доброволно
Събиране и предосГодишно
на хартиен носи- Текущо
тавяне в Евростат на
тел от търговски
основна статистическа
обекти, дистриинформация за изчисбутори, вносиляване на паритети на
покупателна способтели, търговски
ност;
представителства,
национално ниво от
ателиета за усстраните – членки на
луги, заведения
ЕС
за обществено
хранене, фирми,
предоставящи
стоки и услуги
с тарифни цени,
строителни и инвеститорски фирми, агенции за
недвижими имоти, МЗ, болници,
НЗОК;
Статистически
данни на НСИ

Описание на изследването/дейността
ЕК
(лева)

63698

80970 188 930

Държавен бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

63698

269 900

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 2.6. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

71 Програма за
европейски
сравнения –
Регламент
(ЕО) №
1445/2007 на
Европейския
парламент и
на Съвета от
11 декември
2007 година
и Регламент
(ЕС) №
193/2011 на
Комисията
от 28 февруари 2011 –
проект на
ЕК

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

Подготовка на таблици за оценка на качеството според критериите на Евростат

77 Качество
на външнотърговската
статистика

Статистически
данни на НСИ

Данни на НСИ от
ИС „Външна търговия“ и данни от
Бизнес регистъра

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросници за международни организации;
Бази данни на Евростат
и ООН;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС

Интернет;
Прессъобщение – месечно;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Съгласно графика на Евростат

Съгласно графика на Евростат

Доклад за Евростат

Файлове с данни за Евростат

95 дни след рефе- Интернет
рентния период

Окончателни данни –
10.09.2012 г.

Предварителни
данни – 70 дни
след референтния
период

Интернет;
Прессъобщение – месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни „СОМЕХТ“;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължител- 70 дни след рефено до 20-о
рентния период
число на месеца, следващ
референтния
период

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

4047

5751

7456

24498

61993

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

4047

5751

7456

24498

61993

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Еднократно

Обединяване на инГодишно
формацията за търговските потоци с
бизнес характеристиките на предприятията (вид дейност и клас
по размер на предприятието)

76 Външна
търговия
според бизнес характеристиките
на предприятията

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ –
Обединени файлове Екстрастат и
Интрастат

Интрастат декларации на електронен носител
от НАП

Източници и
форма на събиране на данните

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

Годишно

Месечно

Извадково,
Фирми
над прага
за наблюдение
Месечно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

44

75 Индекси на
Изменение на цените
цени на изна търгуваните стоки
носа и вноса на външните пазари;
национално ниво

Обединена информация за извършените
търговски операции
с трети страни и със
страни – членки на
ЕС;
национално ниво

74 Стокообмен
на Р България

Описание на изследването/дейността

Обем на реализирания стокообмен със
страните от ЕС, по
вид на сделката, условия на доставка и др.;
национално ниво

Тема на изследването/
дейността

73 Вътрешнообщностна
търговия –
Интрастат

№

С Т Р.
БРОЙ 7

Актуализиране на
Ежемесеч- Статистически
Задължителданните за стопанно
данни на НСИ –
но
ските структури, осъСтатистически
ществяващи външнорегистър;
търговски стокообмен
Данни от административни
източници – Търговски регистър
(ТР), Регистър
Булстат, Регистър
по ДДС, Декларантски регистър,
Данни от АМ

80 Поддържане
на Общия
регистър на
търговците
в сферата на
външната
търговия

81 Дейност на
нефинансовите предприятия,
съставящи
баланс – за
всички отрасли

Основни макроикономически показатели
за 2011 г. – национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител
от нефинансовите
предприятия, съставящи баланс

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Интернет;
Списък на текущо и годишно задължените по
Интрастат лица;
Регистър: Файл за актуализации на Декларантския регистър

Интернет;
Държавен вестник

Интернет;
Въпросник за Евростат;
База данни „СОМЕХТ“;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС

Форма на предоставяне

Предварителни
Интернет;
данни за 2011 г. – Общи печатни и елек30.08.2012 г.
тронни публикации;
ОкончателВъпросник за Евростат
ни данни –
и международни органи30.11.2012 г.
зации;
Информационна услуга
по заявка

ТЕМА 3.1.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА – ИНДУСТРИЯ, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ

ТЕМА 3.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Съгласно сроковете в споразуменията за обмен
на данни

19.10.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

1472946

9160

5751

5751

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

1472946

9160

5751

5751

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Статистически
данни на НСИ

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Определяне на праго- Еднократвете за деклариране,
но
праговете за статистическа стойност и
праг за опростено
деклариране на единични сделки с ниска
стойност по системата
Интрастат за 2013 г.

Източници и
форма на събиране на данните

79 Прагове по
системата
Интрастат

Начин на
провеждане на
изследването/дейността
Статистически
данни на НСИ

Описание на изследването/дейността

Оценка на търговията Месечно
под прага за наблюдение и на неотговорилите задължени лица
за включване към общия масив с данни

Тема на изследването/
дейността

78 Статистически оценки
на липсващите външнотърговски данни

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

Производство и проИзвадково Чрез формуляр на
дажби на промишлени Годишно
хартиен или елекпродукти в натуралтронен носител
но изражение през
от нефинансовите
2011 г.;
предприятия,
национално ниво, ставключени в изтистически райони и
вадката
областно ниво

Продажби на едро и
дребно по основни
групи стоки, по цени
на реализация;
национално ниво

84 Продажби на
едро и дребно по групи
стоки

Задъл30.11.2012 г.
жително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията
по ЗДДФЛ,
съставящи
баланс;
31.05.2012 г. за
предприятията по ЗДДФЛ,
несъставящи
баланс

Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Предварителни
Интернет;
данни за 2011 г. – Общи печатни и елек30.08.2012 г.
тронни публикации;
ОкончателВъпросници за междунани данни –
родни организации;
30.11.2012 г.
Файл с данни за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

96080

130165

493325

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

96080

130165

493325

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от производители и търговци,
извършващи продажби на дребно
на собствена продукция и стоки и
продажби на едро
на купени готови
стоки

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ;
30.04.2012 г.
за нефинансовите
предприятия,
несъставящи
баланс

Форма на предоставяне

Предварителни
Интернет;
данни за 2011 г. – Обща печатна и елек30.08.2012 г.
тронна публикация;
ОкончателВъпросник за Евростат
ни данни –
и международни органи30.11.2012 г.
зации;
Информационна услуга
по заявка

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

46

Изчерпателно за
нефинансови предприятия,
съставящи
баланс;
Извадково
за нефинансови
предприятия, несъставящи
баланс;
Годишно

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

Чрез формуляр на Задължителхартиен или елек- но
тронен носител
30.04.2012 г.
от нефинансовите
предприятия, несъставящи баланс

83 Промишлени продукти
в натурално
изражение – по номенклатура
ПРОДПРОМ
2011

Изчерпателно
Годишно

Основни макроикономически показатели
за 2011 г. – национално ниво

Източници и
форма на събиране на данните

82 Дейност на
нефинансовите предприятия,
несъставящи
баланс – за
всички отрасли

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Описание на изследването/дейността

Приходи от продажби
на стоки, материали
и комисиони от търговско-посредническа
дейност по продукти;
национално ниво

Брой, вид, форма на
организация и стокова специализация на
обектите за продажби
на дребно;
национално ниво,
статистически райони
и областно ниво

Тема на изследването/
дейността

85 Приходи от
продажби
по видове
продукти

86 Търговски
обекти за
продажби на
дребно

№

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от производители и търговци, извършващи
продажби на
дребно в стопанисвани от тях
търговски обекти

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от търговци,
на които основната дейност е
търговия на едро
и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

Източници и
форма на събиране на данните

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията
по ЗДДФЛ,
съставящи
баланс;
30.04.2012 г.
за предприятията по
ЗДДФЛ, несъставящи
баланс

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията
по ЗДДФЛ,
съставящи
баланс;
31.05.2012 г.
за предприятията по
ЗДДФЛ, несъставящи
баланс

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

30.11.2012 г.

30.11.2012 г.

Срок

Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

72219

43353

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

72219

43353

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно за
нефинансови предприятия,
съставящи
баланс;
Извадково
за нефинансови
предприятия, несъставящи
баланс;
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

Оборот на предприятията, предоставящи
бизнес услуги, по видове продукти;
национално ниво

Обем (наличност)
на чуждестранните
преки инвестиции в
реалния сектор към
31.12, в т.ч. собствен
капитал, взаимни задължения;
доход от чуждестранни инвестиции;
нетен размер на чуждестранните преки
инвестиции, постъпили в страната;
национално ниво,
статистически райони
и областно ниво

88 Бизнес услуги

89 Чуждестранни преки
инвестиции

Описание на изследването/дейността

Приходи от строително-монтажни работи – общо и по видове: ново строителство
и ремонт;
строителство на сгради и строителни съоръжения;
национално ниво,
статистически райони
и областно ниво

Тема на изследването/
дейността

87 Строителство

№

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от предприятията с икономическа дейност
„Строителство“

Източници и
форма на събиране на данните

Чрез формуляр
на хартиен и
електронен носител от предприятията от нефинансовия сектор
с чуждестранно
участие в капитала

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Форма на предоставяне

Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Предварителни
Интернет;
данни за 2011 г. – Общи печатни и елек30.08.2012 г.
тронни публикации;
ОкончателВъпросник за Евростат
ни данни –
и международни органи30.11.2012 г.
зации;
Информационна услуга
по заявка

Данни за
2010 г. –
29.06.2012 г.

Предварителни
Обща печатна и елекданни за 2011 г. – тронна публикация;
30.08.2012 г.
Въпросник за Евростат
Окончатели международни органини данни –
зации;
30.11.2012 г.
Информационна услуга
по заявка

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

72858

85854

24498

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

72858

85854

24498

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

48

Извадково Чрез формуляр
Годишно
на хартиен или
електронен носител от предприятия с повече
от 19 заети лица
с икономическа
дейност „Бизнес
услуги“

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Разходи за
придобиване на дълготрайни
материални
активи

Демография
на предприятията

№

90

91

Годишно

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Данни от Регистъра на статистическите
единици (РСЕ)
на НСИ;
Данни от административен
източник – Персонален регистър
на осигурените
лица

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от предприятия – инвеститори от нефинансов и финансов
сектор, бюджетни предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи,
здравноосигурителни и пенсионноосигурителни
дружества и
предприятия с
нестопанска цел

Източници и
форма на събиране на данните

Задължително

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Задължение
на респондентите по
предоставяне
на данни

29.06.2012 г.
за изпращане
данните на Евростат

Предварителни данни
за 2011 г. –
30.08.2012 г.
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

25564

111418

Държавен бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

25564

111418

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Брой на нововъзникнали, закрити и оцелели предприятия;
разрези по правна
форма и икономически дейности;
национално ниво

Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА – общо,
в това число: земя,
сгради и строителни
съоръжения, машини, оборудване и
транспортни средства
и други;
национално ниво и
статистически райони

Описание на изследването/дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Застрахователна и
презастрахователна
дейност

Нетърговски
организации

Финансови и
застрахователни посредници

Cтруктурни бизнес
статистики
за видовете
финансови
посредници

Застрахователни и
презастрахователни
предприятия

92

93

94

95

96

Имущество, приходи,
Изчерпаразходи и резултати от телно
дейността на застрахо- Годишно
вателните и презастрахователни предприятия;
национално ниво

Данни по структурни и Годишно
счетоводни показатели
за търговските банки,
застрахователните
предприятия и доброволните пенсионни
фондове;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

ІV тр. на
2011 г. –
09.03.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
28.05.2012 г.;
ІІ тр. –
27.08.2012 г.;
ІІІ тр. –
26.11.2012 г.

Задължително
31.03.2012 г. –
за застрахователните
институции и
пенсионните
фондове;
01.10.2012 г. –
за кредитните
институции

Задължително
31.03.2012 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка;
База данни

29.10.2012 г. – за Интернет;
търговските
Въпросник за Евростат
банки;
31.12.2012 г. – за
застрахователните предприятия
и доброволните
пенсионни фондове

Предварителни
Информационна услуга по
данни за 2011 г. – заявка;
30.08.2012 г.
База данни
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Задължително Предварителни
31.03.2012 г.
данни за 2011 г. –
30.08.2012 г.
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Задължително ІV тр.
на 2011 г. –
10.02.2012 г.;
І тр. на
2012 г. –
30.04.2012 г.;
ІІ тр. –
30.07.2012 г.;
ІІІ тр. –
29.10.2012 г.

Чрез формуляр
Задължително Предварителни
Интернет;
на електронен
31.03.2012 г.
данни за 2011 г. – Общи печатни и електронносител от застра30.08.2012 г.
ни публикации;
хователните и преОкончателИнформационна услуга по
застрахователни
ни данни –
заявка
предприятия
30.11.2012 г.

Статистически
данни на НСИ;
Данни от административни източници – БНБ и Комисия за финансов
надзор (КФН)

Чрез формуляр на
хартиен и електронен носител
от финансовите и
застрахователните
посредници

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от фондации,
асоциации, съюзи,
сдружeния и др.

Чрез формуляр
на електронен
носител от застрахователните и презастрахователни
предприятия

21091

11503

21091

112483

21091

11503

21091

112483

21091

ДЪРЖАВЕН

Имущество, приходи,
разходи и резултати от
дейността на финансовите и застрахователни
предприятия – посредници;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Тримесечно

Бюджет
(лева)

50

Имущество, приходи,
разходи и резултати от
дейността на нетърговските организации;
национално ниво

Застрахователни премии и обезщетения;
национално ниво

21091

Източници и фор- Задължение Задължения по предоставяне на статистиче- Източник на
ма на събиране на на респонденска информация на потребителите
финансиране
данните
тите по преСрок
Форма на предоставяне
ДържаЕК
доставяне на
вен
(лева)
данни
бюджет
(лева)

ТЕМА 3.1.2. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА – ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Пенсионни
дружества и
фондове

Специализирани инвестиционни
предприятия

Търговски
банки

97

98

99

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

101

Цени на производител на
вътрешния и
международния пазар в
промишлеността

Срок

Задължително Предвари31.03.2012 г.
телни данни
за 2011 г. –
30.08.2012 г.
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Задължително 20-о число
на отчетния
месец

30.01.2012
29.02.2012
30.03.2012
30.04.2012
30.05.2012
29.06.2012
30.07.2012
30.08.2012
28.09.2012
30.10.2012
30.11.2012
28.12.2012

г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.

Чрез формуляр
Задължително Предварина електронен
31.03.2012 г.
телни данни
носител от здравза 2011 г. –
ноосигурителните
30.08.2012 г.
дружества
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Чрез формуляр
за дълготрайните
активи на електронен носител
от търговските
банки

Чрез формуляр на Задължително Предварихартиен или елек- 31.03.2012 г.
телни данни
тронен носител от
за 2011 г. –
специализираните
30.08.2012 г.
инвестиционни
Окончателпредприятия
ни данни –
30.11.2012 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Информационна услуга
по заявка;
База данни

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително Предвариелектронен носи- 31.03.2012 г.
телни данни
тел от пенсионниза 2011 г. –
те дружества
30.08.2012 г.
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Изменение на цените
Извадково Чрез формуляри
на производител на
Месечно
или чрез онлайн
вътрешния и междунавъвеждане на данродния пазар; национите в ИСКБС
нално ниво
от нефинансовите предприятия,
включени в извадките

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Имущество, приходи, Изчерпаразходи и резултати от телно
дейността на здравно- Годишно
осигурителните дружества; национално
ниво

Имущество на търгов- Изчерпаските банки; нациотелно
нално ниво
Годишно

Имущество, приходи, Изчерпаразходи и резултати от телно
дейността на специГодишно
ализираните инвестиционни предприятия;
национално ниво

Имущество, приходи и Изчерпаразходи на пенсионни- телно
те дружества и фондо- Годишно
ве; национално ниво

Описание на изследването/дейността

260331

10225

3408

14273

11930

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

260331

10225

3408

14273

11930

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

100 Здравноосигурителни
дружества

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

Тема на изследването/
дейността

Основни
промишлени
продукти в
натурално
изражение
(извадка от
ПРОДПРОМ
2012)

Продажби в
промишлеността, строителството,
търговията и
услугите

Тримесечна
краткосрочна
бизнес статистика

№

102

103

104

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Индекс на разходите за
труд; национално ниво

Извадково
Тримесечно

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител
от предприятия,
фирми и организации от всички
институционални
сектори

Задължително
15-о число
след отчетното тримесечие

Задължително
18-о число на
месеца, следващ отчетния
месец

Задължително
15-о число на
месеца, следващ отчетния
период

ІV тр. на
2011 г. –
19.03.2012 г.;
І тр. на 2012 г.18.06.2012 г.;
ІІ тр. –
17.09.2012 г.;
ІІІ тр. –
20.12.2012 г.

ІV тр. на 2011 г.10.02.2012 г.;
Предварителни
данни за 2011 г. –
17.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г.11.05.2012 г.;
ІІ тр. –
09.08.2012 г.;
ІІІ тр. –
08.11.2012 г.

09.01.2012 г.;
07.02.2012 г.;
07.03.2012 г.;
06.04.2012 г.;
08.05.2012 г.;
07.06.2012 г.;
06.07.2012 г.;
07.08.2012 г.;
10.09.2012 г.;
08.10.2012 г.;
07.11.2012 г.;
07.12.2012 г.

06.01.2012 г.;
07.02.2012 г.;
07.03.2012 г.;
06.04.2012 г.;
08.05.2012 г.;
07.06.2012 г.;
06.07.2012 г.;
07.08.2012 г.;
10.09.2012 г.;
08.10.2012 г.;
07.11.2012 г.;
07.12.2012 г.

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Въпросници за международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

966274

635606

360245

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

966274

635606

360245

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

а) Заетост и разходи
за труд – средна работна заплата; брой
наети лица; движение
на персонала; свободни работни места в
края на тримесечието;
национално ниво, статистически райони и
областно ниво

Чрез хартиен формуляр или чрез
онлайн въвеждане
на данните в
ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител
от нефинансовите предприятия,
включени в извадката

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

52

Продажби в промишле- Извадково
ността, строителството, Месечно
търговията и услугите,
запаси и поръчки в
промишлеността, отработено време в строителството; национално
ниво

Производство и проИзвадково
дажби на вътрешния
Месечно
пазар на основни промишлени продукти;
национално и областно
ниво

Описание на изследването/дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Продажби на едро и
дребно по цени на реализация; национално
ниво

Извадково Чрез хартиен
Тримесеч- формуляр или
но
чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС
от производители
и търговци, извършващи продажби на дребно
на собствена продукция и стоки и
продажби на едро
на купени готови
стоки

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на данните в ИСКБС
от предприятия –
инвеститори от
нефинансов и
финансов сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи,
здравноосигурителни и пенсионноосигурителни
дружества и предприятия с нестопанска цел

в) Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА – общо и в
т.ч. за сгради и строителни съоръжения; за
машини, оборудване и
транспортни средства;
национално ниво

Задължително 18-о число
след отчетното тримесечие

Задължително 30 дни
след отчетното тримесечие

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Чрез хартиен
формуляр или
чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от
нефинансовите
предприятия,
включени в извадките

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

б) Приходи и разходи
на предприятията по
видове, материални
запаси; национално
ниво

Описание на изследването/дейността
Форма на предоставяне

ІV тр. на
Интернет;
2011 г. –
Информационна услуга
07.02.2012 г.;
по заявка
І тр. на 2012 г. –
08.05.2012 г.;
ІІ тр. –
07.08.2012 г.;
ІІІ тр. –
07.11.2012 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

IV тр. на
Въпросник за Евростат
2011 г. –
и международни органи21.02.2012 г.;
зации;
I тр. на 2012 г. – Информационна услуга
21.05.2012 г.;
по заявка
II тр. –
21.08.2012 г.;
III тр. –
21.11.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

20025

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

20025

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

105 Продажби
на едро и
дребно

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

Тема на изследването/
дейността

Издадени
разрешителни за строеж
и започнато
строителство

Разходи за
строителство

Цени на производител на
транспортни,
съобщителни
и други бизнес услуги

№

106

107

108

Изчерпателно
Тримесечно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от предприятия, извършващи
транспортни, съобщителни и други
бизнес услуги

Задължително
15-о число
след отчетното тримесечие

Задължително
10 дни след
отчетния период

IV тр. на
2011 г. –
01.03.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
01.06.2012 г.;
II тр. –
31.08.2012 г.;
III тр. –
30.11.2012 г.

ІV тр. на
2011 г. –
24.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г.25.05.2012 г.;
ІІ тр.24.08.2012 г.;
ІІІ тр. –
26.11.2012 г.

IV тр. на
2011 г. –
01.02.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
02.05.2012 г.;
II тр. –
01.08.2012 г.;
III тр. –
01.11.2012 г.

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

370080

4047

29790

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

370080

4047

29790

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Индекси на цените
Извадково
на производител за
Тримесечтоварен автомобилен
но
транспорт и услуги по
преместване; товарен
морски и крайбрежен
транспорт; пътнически
въздушен транспорт; за
услуги по складиране и
съхранение на товари;
за услуги по обработка
на товари; универсални
пощенски услуги; други
пощенски и куриерски
услуги; далекосъобщителни услуги; услуги в
областта на информационните технологии;
услуги по наемане и
предоставяне на работна сила; услуги по
почистване; услуги по
обработка на данни,
хостинг и подобни
дейности; web-портали;
национално ниво

Статистически
данни на НСИ –
тримесечна и годишна статистическа и счетоводна
информация за
дейността на строителните предприятия

Чрез формуляр на
хартиен носител
от областните и
общинските администрации

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

54

Изменение на разходиТримете за сградно строител- сечно
ство, за материали и
за труд при сградното
строителство; национално ниво

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство
на нови сгради: брой
на разрешителните,
сградите и жилищата;
разгърната застроена
площ; национално
ниво, статистически райони и областно ниво

Описание на изследването/дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

10 9 Модерн и з ац и я н а би з не с с т ат ис т и к ат а по
п р ог ра м а
M EET S с
д в а раб о т н и
под п р о ек т а:
РП1 Ра з раб о т в а не и
внед ря в а не
н а ме т од и и
и нс т ру мент ари у м з а
Е вр оГ ру п
р ег ис т ър н а
н а ц ион а л но
ниво
РП 2 Уле с н я в а не н а
п р еда в а не т о н а да н н и
о т п р ед п рия т и я т а к ъм
н а ц ион а лн и т е с т ат ис т и че ск и
с л у ж би –
п р о ек т н а
ЕК

№

РП1 и
РП 2: Е днок рат но

Изв а д ко во
Три ме с еч но

И н декси н а цен и т е
н а п р ои звод и т е л з а
д ру г и и нф орм а ц ионн и ус л у г и

РП1 Ра з раб о т в а не и
внед ря в а не н а ме т од и и и нс т ру мент ари у м з а Евр оГ ру п
р ег ис т ър н а н а ц ио н а л но н и в о
РП 2 Уле сн я в а не н а
п р еда в а не т о н а да нн и о т п р ед п ри я т ия т а к ъм н а ц ион а лн и т е с т ат ис т и че ск и
с л у ж би

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Д а н н и н а НС И
и о т а д м и н ис т рат и вн и и з т оч н и ц и

Чр е з ф орм у л я р
н а х ар т иен и л и
е лек т р онен но с и т е л о т п р едп ри я т и я , и з в ърш в а щ и д ру г и
и нф орм а ц ион н и
ус л у г и

За д ъ л ж ит е л но 15 - о
ч ис ло с лед
о т че т но т о
т ри ме с еч ие

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Форма на предоставяне

за I, II и III
Въп р о сн и к з а Евр о с т ат;
т р. н а 2 012 г. – И нф орма ц ион н а ус л у г а
3 0.12 .2 012 г.
по з а я вк а

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите
ЕК
(лева)

38 4 6 0 2 01143

40000

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

2 396 03

40000

Бюджет
(лева)

БРОЙ 7
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Производство и
доставки на
енергийни
продукти

Производство и продажби на
енергийни
продукти
през 2010
година и 2011
година

Характеристики на
слънчевите
панели

Цени на
електроенергията и природния газ за
индустрията
и домакинствата

Потребление
на основни
групи суровини и
материали
в натура и
стойност

110

111

112

113

114

Изчерпателно
Шестмесечно

Наличности, постъпле- Изчерпания и разходи на остелно
новни групи суровини Годишно
и материали; национално ниво

Средни цени на електроенергията и природния газ по стандартни
групи потребители;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

30 дни след отчетния месец:
30.01.2012 г.;
29.02.2012 г.;
30.03.2012 г.;
27.04.2012 г.;
30.05.2012 г.;
29.06.2012 г.;
30.07.2012 г.;
30.08.2012 г.;
28.09.2012 г.;
30.10.2012 г.;
30.11.2012 г.;
28.12.2012 г.

Задължително 30.11.2012 г.
30.03.2012 г.

Задължително
10-о число
след отчетния
месец

Срок

Чрез формуляр на Задължително 30.08.2012 г.
хартиен и елек31.03.2012 г.
тронен носител
от нефинансовите
предприятия

Чрез формуляри
Задължително 02.03.2012 г.
на електронен
01.02.2012 г.
31.08.2012 г.
носител от достав- 30.07.2012 г.
чици на крайни
потребители

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
материалните баланси

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Въпросник за Евростат за
ВЕИ

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
енергийни сметки

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляри
Задължително 30.11.2012 г.
на електронен но- 30.03.2012 г.
сител от производителите и търговците на слънчеви
панели

Чрез формуляри
на електронен
носител от нефинансовите предприятия

Чрез формуляри
на електронен
носител от нефинансовите предприятия

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

102896

5751

11600

30000

50063

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

102896

5751

11 600

30000

50063

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Вид, мощност и площ
на слънчевите панели

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Месечно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

56

Производство и продажби на енергийни
продукти в количествено и стойностно
изражение през 2010 г.
и 2011 г.; национално
ниво

Производство, внос,
износ и доставки на
въглища и кокс, нефт
и нефтени продукти,
природен газ, електроенергия (вкл. атомната); национално ниво

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Баланс на
енергопреобразуващите процеси

Производство на електроенергия
и топлоенергия

Комбинирани съоръжения за електроенергия
и топлоенергия

117

118

119

Производство, внос,
износ и доставки на
биогорива; национално ниво

Ресурси и потребление на основни групи
суровини, материали,
ел. енергия и горива;
национално ниво

120 Доставки на
биогорива

121

Национални
материални
баланси

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Срок

Статистически
данни на НСИ

30.11.2012 г.

Чрез формуляр на Задължително 30.11.2012 г.
електронен носи- 30.03.2012 г.
тел от нефинансовите предприятия

Чрез формуляр на Задължително 30.11.2012 г.
електронен носи- 30.05.2012 г.
тел от нефинансовите предприятия

Чрез формуляр на Задължително 30.11.2012 г.
електронен носи- 30.03.2012 г.
тел от нефинансовите предприятия

Чрез формуляр на Задължително 30.11.2012 г.
електронен носи- 27.04.2012 г.
тел от нефинансовите предприятия

Чрез формуляр на Задължително 30.11.2012 г.
електронен носи- 30.03.2012 г.
тел от нефинансовите предприятия

Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Таблици за съставяне на
общ енергиен баланс;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Интернет;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Таблици за съставяне на
общ енергиен баланс;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Таблици за съставяне на
общ енергиен баланс;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
материалните баланси

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
материалните и енергийни баланси

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително 30.08.2012 г.
електронен носи- 31.03.2012 г.
тел от нефинансовите предприятия

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

19386

20451

1704

11930

8521

37494

38133

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

19386

20451

1704

11930

8521

37494

38133

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Вложени горива, мощ- Изчерпаност и производство
телно
на комбинирани съоГодишно
ръжения; национално
ниво

Вложени горива за
производство на електроенергия и топлоенергия, производство
и мощност на съоръженията; национално
ниво

Преобразуване на
Изчерпаенергийните ресурси
телно
по видове процеси; на- Годишно
ционално ниво

Изчерпателно
Годишно

Реализация
на основни групи
суровини,
материали,
ел. енергия и
горива

116

Ресурси и реализация
на основни групи суровини, материали,
ел. енергия и горива;
национално ниво

Потребление Крайно енергийно и
Изчерпана горива и
неенергийно потребле- телно
енергия
ние; национално ниво Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

115

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

Количества и фактурирана стойност,
групирани по четиризначен цифров код
на класа на икономическите дейности на
предприятията и по
области

Годишно

28.05.2012
27.08.2012
26.11.2012
25.02.2013

28.05.2012
27.08.2012
26.11.2012
25.02.2013

г.;
г.;
г.;
г.

г.;
г.;
г.;
г.

Чрез формуляр на Задължително 28.12.2012 г.
електронен носи- 29.06.2012 г.
тел от доставчици
на крайни потребители

Задължително
26.04.2012 г.;
26.07.2012 г.;
26.10.2012 г.;
25.01.2013 г.

125 Средни цени Средни цени на бензи- Извадково Чрез формуляр
на дребно
ностанциите
Тримена електронен
за чисти и
сечно
носител
смесени биогорива

126 Доставки
на електроенергия, топлоенергия,
природен
газ, твърди и
течни горива
на крайни
потребители

Задължително
26.04.2012 г.;
26.07.2012 г.;
26.10.2012 г.;
25.01.2013 г.

Чрез формуляр
на електронен
носител

Задължително 30.11.2012 г.
31.05.2012 г.

30.11.2012 г.

Срок

Данни за Евростат

Данни за МИЕТ за изготвяне на доклад относно Държавна помощ №
607/2008 – Данъчни облекчения за биогорива

Данни за МИЕТ за изготвяне на доклад относно Държавна помощ №
607/2008 – Данъчни облекчения за биогорива

Данни за Евростат

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация:
„Енергийни баланси“;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

36429

5751

10865

1704

17682

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

36429

5751

10865

1704

17682

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Тримесечно

Чрез формуляр
на електронен
носител

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

58

124 Средни цени Средни цени на произна суровини водители и доставчиза биогорици на едро
ва, чисти
биогорива и
смесени биогорива

Предстои одобряваИзчерпане на показателите
телно
и включването им
Годишно
като приложение на
Регламент (ЕО) №
1099/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 22 октомври
2008 година относно
статистиката за енергийния сектор

123 Статистика
на ядрената
енергия

Изчерпателно
Годишно

Ресурси, преобразуване и крайно потребление на енергийни
продукти; национално
ниво

122 Общ енергиен баланс

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Разходи за
придобиване
и поддържане на ДМА
и ДНМА за
възобновяеми
енергийни
източници
(ВЕИ)

127

Товарен автомобилен
транспорт

Железопътен
транспорт

128

129

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Производители на
Годишно
енергия от ВЕИ с цел
продажба и собствено
потребление; национално
ниво

Описание на изследването/дейността

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек- 17.02.2012 г.
тронен носител от
лицензираните железопътни превозвачи;
Чрез справка на електронен носител от
Национална компания „Железопътна
инфраструктура“

Превозени товари и
Изчерпаизвършена работа от
телно
железопътния транспорт Годишно
по видове товари според
Единна класификация на
товарите в транспорта;
национално ниво;
Железопътни произшествия, убити и ранени по
вид на произшествието;
национално ниво

Задължително
15-о число след
отчетното тримесечие

Задължително
седем дни след
отчетния период

Задължително
27.04.2012 г.

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител
от лицензираните
железопътни превозвачи

Чрез формуляр на
хартиен носител от
собствениците на
товарни автомобили
и влекачи с общо
тегло 6 и над 6 тона

Чрез формуляр на
електронен носител

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Специализирана електронна
публикация „Енергийни баланси“;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

28.05.2012 г. –
Общи печатни и електронни
Годишни данни за публикации;
2011 г.
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

IV тр. на 2011 г. –
24.02.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
28.05.2012 г.;
II тр. –
24.08.2012 г.;
III тр. –
26.11.2012 г.

IV тр. на 2011 г. –
24.02.2012 г.;
Годишни данни за 2011 г. –
16.03.2012 г.;
I тр. на 2012 г. –
28.05.2012 г.;
II тр. –
24.08.2012 г.;
III тр. –
26.11.2012 г.

28.12.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

8095

277373

51128

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

8095

277373

51128

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Превозени товари и път- Изчерпаници и извършена работа телно
от железопътния трансТримесечно
порт – общо и по видове
превози; национално
ниво

Превозени товари и изИзвадково
вършена работа – общо,
Ежеседпо видове превози и томично
вари (според Единна класификация на товарите в
транспорта); национално
ниво, статистически райони и областно ниво;
Пробег и транспортна
дейност на товарните автомобили според общото
тегло; национално ниво,
статистически райони и
областно ниво

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

Изчерпателно
Тримесечно

133 Градски
електротранспорт

Чрез формуляр
на хартиен носител от предприятията за градски
електротранспорт

Чрез формуляр на
хартиен носител
от предприятията
с икономическа
дейност „Речен
транспорт“

Задължително 15-о число
след отчетното тримесечие

Задължително 16-о число
след отчетното тримесечие

Задължително 16-о число
след отчетното тримесечие

IV тр. на
Общи печатни и елек2011 г. –
тронни публикации;
24.02.2012 г.;
Прессъобщение;
I тр. на 2012 г. – Въпросник за Евростат
28.05.2012 г.;
и международни органиII тр. –
зации;
24.08.2012 г.;
Информационна услуга
III тр. –
по заявка
26.11.2012 г.

IV тр. на
Общи печатни и елек2011 г. –
тронни публикации;
24.02.2012 г.;
Прессъобщение;
I тр. на 2012 г. – Въпросник за Евростат
28.05.2012 г.;
и международни органиII тр. –
зации;
24.08.2012 г.;
Информационна услуга
III тр. –
по заявка
26.11.2012 г.

IV тр. на
Общи печатни и елек2011 г. –
тронни публикации;
24.02.2012 г.;
Прессъобщение;
I тр. на 2012 г. – Въпросник за Евростат
28.05.2012 г.;
и международни органиII тр. –
зации;
24.08.2012 г.;
Информационна услуга
III тр. –
по заявка
26.11.2012 г.

6816

9799

8095

37068

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

6816

9799

8095

37068

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Превозени пътници
и извършена работа,
пробег; годишни данни за наличността на
тролейбуси и мотриси
за градския електротранспорт – списъчен
брой и пътнически
места; национално
ниво

Изчерпателно
Тримесечно

132 Речен транс- Превозени товари и
порт
пътници и извършена работа от речния
транспорт; годишни
данни за наличността,
капацитета и възрастовия състав на речните плавателни съдове; национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител
от предприятията
с икономическа
дейност „Морски
транспорт“

Изчерпателно
Тримесечно

Форма на предоставяне

IV тр. на
Общи печатни и елек2011 г. –
тронни публикации;
24.02.2012 г.;
Прессъобщение;
I тр. на 2012 г. – Въпросник за Евростат
28.05.2012 г.;
и международни органиII тр. –
зации;
24.08.2012 г.;
Информационна услуга
III тр. –
по заявка
26.11.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

60

Морски
транспорт

Задължително 15-о число
след отчетното тримесечие

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Превозени товари и
пътници и извършена
работа от морския
транспорт; годишни
данни за наличността,
капацитета и възрастовия състав на морските кораби; национално ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

131

Описание на изследването/дейността

Превозени пътници и Извадково Чрез формуляр
извършена работа –
Тримесеч- на хартиен носиобщо и по видове пре- но
тел от лицензиравози; годишни данни
ните превозвачи
за автобусния парк,
за вътрешен и
пробега на автобусите
международен
и поддържаните автопревоз с автобусни линии; нациобуси, които са
нално ниво
с икономическа
дейност „Транспорт“

Тема на изследването/
дейността

130 Пътнически
автобусен
транспорт

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

а) М а г и с т р а л е н н е ф т о п р од у к т о п р о в од
Транспорт и ран сур о в н е ф т и н е ф т о пр од у к т и ; т о в а р е н
капаци тет и д ъ л ж ина на магист ра лни я
н е ф т о п р од у к т о п р о в од ; н а ц и о н а л н о
ниво
б) М а г ис т р а лен г аз оп р ов од
Т р а нс по р т и р а н г а з
о т м а г ис т р а л н и я г аз оп р ов од по н а п р а в лен и я , д ъ л ж и н а н а
г а з оп р ов од а ; н а ц ио н а л но н и в о

Описание на изследването/дейността

1 35 Път у в а н и я
н а б ъ л г а ри
в ч у ж би н а
и по с е щ ен и я н а
ч у ж д ен ц и в
Б ъ л г а ри я

Б р ой н а п ът у в а н иМе с еч но
ята на българск и
г р а ж д а н и з а д г р а н иц а и по с ещ ен и я т а в
с т р а н ат а н а ч у ж д и
г р а ж д а н и – н а ц ио н а л но н и в о

И з ч е р п ателно
Тримес еч н о

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

По с ещ ен и я т а
в с т р а н ат а н а
чу ж ди гра ж дани
от ст рани извън
Е в р опейс к и я
съюз – данни от
а д м и н ис т р ат ив ен и з т оч н и к –
М ВР

Път у в а н и я т а
на българск и
гра ж дани зад
г р а н и ц а и по с ещ ен и я т а н а
гра ж дани от
Е С – с т ат ис т иче с к и д а н н и н а
НС И и н а М ВР

Чр е з ф о р м у л я р,
кой т о с е поп ъ лв а о т „Бу л г а р т р а нс г а з“ Е А Д
и с е и з п р а щ а по
е лек т р онен п ът

Чрез форм ул я р н а х а р т иен носи тел от
п р ед п р и я т и я т а
„ Л У КОЙ Л Не ф т ох и м Бу р г а с“
А Д и „ Л У КОЙ Л
Българи я“
Е О ОД

г.

г.;

г.;

г.;

г.

г.;

г.;

г.;

Год и ш н и д а нн и з а 2 011 г. –
19.0 3.2 01 2 г.
Пр ед в а ри т е лни данни –
27- о ч ис ло н а
ме с ец а с лед
о т че т н и я ме с ец

I V т р. н а
2 011 г. –
2 4.0 2 .2 01 2
I т р. н а
2 01 2 г. –
2 8 .0 5.2 01 2
I I т р. –
2 4.0 8 .2 01 2
I I I т р. –
2 6.11.2 01 2

З а д ъ л ж ит е л но 2 0 - о
ч ис ло с лед
о т че т но т о
т ри ме с еч ие

З а д ъ л ж ит е л но 2 0 - о
ч ис ло с лед
о т че т н и я
ме с ец

I V т р. н а
2 011 г. –
2 4.0 2 . 2 01 2
I т р. н а
2 01 2 г. –
2 8 .0 5. 2 01 2
I I т р. –
2 4.0 8 . 2 01 2
I I I т р. –
2 6 .11. 2 01 2

Срок

И н т е рне т;
О б щ и печ ат н и и е лект р он н и п у б л и к а ц и и;
Пр е с с ъ о б щ ен ие;
Въ п р о с н и к з а меж д у н ар од н и о рг а н и з а ц и и;
И нф о р м а ц ион н а ус л у г а
по з а я вк а

О б щ и печ ат н и и е лект р он н и п у б л и к а ц и и

О б щ и п еч ат н и и е л е кт ронни п убликации;
В ъ п р о с н и к з а Е в р о с т ат
и м е ж д у н а р од н и о р г а низации

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

З а д ъ л ж ително 20 -о
ч и с л о с л ед
от четното
т р и м е с еч и е

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

21729

3408

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

21729

3408

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Т Е М А 3. 5. Т У РИЗ ЪМ

134 Тръбоп р о в од е н
т ранспорт

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Лични и професиона лни път у вани я на
населението в ст раната и ч у жбина; национа лно ниво

138 Ту ристическ и път у вани я и
разходи за
т у ризъм на
населението

Персона лно интервю на лицата
на 15 и повече
години в домак инствата, вк лючени в изва дката, чрез анкетна
карта

Доброволно
I V т р. на
2011 г.- 10 25.01.2012 г.
І т р. на
2012 г.- 0216.04.2012 г.
ІІ т р. – 0216.07.2012 г.
ІІІ т р. – 0115.10.2012 г.

За дъл ж ително 10 -о
число след
от четни я
месец

Интернет;
Общи печатни и елект ронни п убликации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и меж д у народни организации;
Информационна усл у га
по за явка

Интернет;
Общи печатни и елект ронни п убликации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и меж д у народни организации;
Информационна усл у га
по за явка

Окончателни данни
за 2011 г. –
30.03.2012 г.
Предварителни данни за
2012 г.- I V т р.
на 2011 г. –
23.02.2012 г.;
І т р. на
2012 г. –
23.05.2012 г.;
ІІ т р. –
24.08.2012 г.;
ІІІ т р. –
23.11.2012 г.

Интернет;
Общи печатни и елект ронни п убликации;
Прессъобщение;
Въпросник за меж д у народни организации;
Информационна усл у га
по за явка

Форма на предоставяне

I V т р. и годишни данни
за 2011 г. –
23.02.2012 г.;
Предварителни
месечни данни
за 2012 г. –
09.03.2012 г.;
10.04.2012 г.;
10.05.2012 г. ;
11.06.2012 г.;
10.07.2012 г.;
10.08.2012 г.;
10.09.2012 г.;
10.10.2012 г.;
09.11.2012 г.;
10.12.2012 г.

Годишни данни
за 2011 г. –
19.03.2013 г.
Предварителни
данни – 27-о
число на месеца след от четни я месец

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

123987

64336

210 0 0 0

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

123987

64336

210 0 0 0

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Извадково
Тримесечно

Чрез елек т ронен
и на хартиен
носител форм ул яр от хотели,
къмпинги, х и ж и
и дру ги места
за к раткосрочно
настан яване с
на д 10 легла

Персона лно ин- Доброволно
тервю на лицата,
преминаващи
през г раничните
п у нк тове на Р
Българи я

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

62

Извадково
Месечно

Материа лна база,
пренощ у ва ли лица и
реа лизирани нощ у вк и и при ходи от нощ у вк и в средствата
за подслон и местата
за настан яване; национа лно и областно
ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

137 Средства
за подслон
и места за
настан яване

Описание на изследването/дейността

Път у вани я на бълИзвадгарск и и ч у ж деково
ст ранни г ра ж дани,
Месечно
външномиг рационни
потоци, емиг ранти
и имиг ранти по различни демог рафск и и
икономическ и характеристик и; национа лно ниво

Тема на изследването/
дейността

136 Преминаващи българск и и ч у ж ди
г ра ж дани
през г раничните
п у нк тове на
Р Българи я

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Сателитни
Приложение на систесметки за ту- мата на Сателитните
ризма
сметки за туризма в
съответствие с препоръките на Евростат и
Световната организация
по туризъм (СОТ); национално ниво
140 Автоматизи- Участие в разработване
рана система на единна методика и
за събиране
структура на файл за
на данни от
автоматично предаване
средствата
на данни от хотелите до
за подслон
статистическите офиси
и местата за в страните – членки
настаняване – на ЕС
проект на ЕК
ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР
141 Методологич- Мигриране на Регистъна работа по ра на статистическите
определяне
единици.
на предприя- Изграждане и актуалитията, местни зация на единици от
единици и
вида „предприятие“,
групи пред„местна единица“ и
приятия в
„група предприятия“.
Регистъра
Изследване на обхвата
на статисна бизнес регистъра
тическите
относно видовете стаединици и
тистически единици и
изследване
задължителните им хакачеството на рактеристики
Регистъра
142 Хармонизира- Хармонизирано събирано събиране не на данни за Бизнес
на данни за
демография, съобразно
Бизнес деРегламент 177/2008 на
мография на ЕК и Съвета
основата на
бързо развиващи се
предприятия
с работодател
през 2011 година – проект
на ЕК

139

№
Срок

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

Общ доклад на страните –
участници за резултатите
от ESSnet проекта.

Задължител30.06.2012 г. за из- Прессъобщение;
но. Очаква се пращане данните Данни за Евростат
предложение
на Евростат
за провеждане
на проекта от
Евростат

Чрез справка на
Задължително 31.12.2012 г.
хартиен или електронен носител за
съответните видове
статистически единици

Продължава
от 2011 година.
Резултати –
30.03.2012 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Статистически
Задължително 17.12.2012 г.
данни на НСИ
Данни от административни източници – БНБ, МИЕТ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

20280

235406

47 320

ДържаЕК
вен
(лева)
бюджет
(лева)
7456

Източник на
финансиране

67 600

235406

7456

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Веднъж на Проектът се продве години вежда през 1 календарна година,
като източник на
данни за него са
бизнес регистри и
административни
източници (Данни
от Регистъра на
статистическите
единици (РСЕ) на
НСИ, Данни от
административен
източник – Персонален регистър на
осигурените лица)

Годишно

Еднократно

Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Ресу рси и използване на селско стопанската продукция, наличност
и дви жение на
селскостопанск и те
ж и во т н и, разход и
за селскостопанска
д е й н о с т (м е ж д и н н о п о т р е б л е н и е) ,
второстепенни неселскостопанск и
д е й н о с т и (н е о т д е л и м и); н а ц и о н а л н о
ниво

При ход и и разхо ди от обичайната
дей но с т, р а з ход и з а
материа ли, дру ги
разход и; на ц иона лно ниво

Цени на селско стопанските продукти и животни
на „изхода на земеделското стопанс т в о“; и н д е к с и н а
селскостопанската
прод у к ци я; национално ниво

14 3 И к о н о мически
сметки за
селското
стопанство

14 4 П р и х о д и и
разход и на
селскосто панските
предпри ятия

14 5 Ц е н и н а
производител в селското сто панство

Чрез форм ул яр
на хартиен носи тел за единиц и те, водещ и
счетоводство
(з е м е д е л с к и
стопанства,
т ърговск и
фирми, преработвателни
п р е д п р и я т и я) ,
и персонално
интервю на домак инствата

Задъл ж ително за земеделск и те
стопанства,
водещи счет оводс т во, и
доброволно
за домак инс т в ат а 10 - о
число след
отчетния
период

Задъл ж ително 25-о
число след
отчетния
период

Задъл ж ително за земеделск и те
стопанства,
водещи счет оводс т во, и
доброволно
за домак инствата 25-о
число след
отчетния
период

І V т р. н а
2 011 г. –
17. 0 2 . 2 01 2
І т р. н а
2 01 2 г. –
1 8 . 0 5 . 2 01 2
І І т р. –
2 0 . 0 8 . 2 01 2
І І І т р. –
1 9.11 . 2 01 2

І V т р. н а
2 011 г. –
2 2 . 0 2 . 2 01 2
І т р. н а
2 01 2 г. –
21 . 0 5 . 2 01 2
І І т р. –
2 0 . 0 8 . 2 01 2
І І І т р. –
2 2 .11 . 2 01 2

г.

г. ;

г. ;

г. ;

г.

г. ;

г. ;

г. ;

Втора оценка
з а 2 011 г. –
16 . 0 2 . 2 01 2 г. ;
Окон чателни данни
з а 2 01 0 г. и
предварителни данни
з а 2 011 г. –
1 5 .1 0 . 2 01 2 г. ;
Първа оценка
з а 2 01 2 г. –
2 0 .1 2 . 2 01 2 г.

Интернет;
О б щ и п е ч а т н и и е л е ктронни публикации;
Пр е с с ъ о бщен ие;
Въпросник за Евростат и меж д у народни
организации – данни;
Информац ионна усл уга по за явка

Въпросник за Евростат и меж д у народни
организации;
Информац ионна усл уга по за явка

Интернет;
О б щ и п е ч а т н и и е л е ктронни публикации;
Пр е с с ъ о бщен ие;
Въпросник за Евростат и меж д у народни
организации;
Информац ионна усл уга по за явка

Форма на предоставяне

16 5 9 5 5

8 75 5 7

19322 4

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

16 5 9 5 5

8 75 5 7

19322 4

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Извадково
Тримесечно

Чрез форм ул яр на хартиен носител от
земеделск и те
стопанства, водещи счетоводство

Чрез форм ул яр на хартиен носител от
земеделск и те
стопанства,
водещи счет оводс т во, и
персона лно интервю от домак инствата

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

64

Изчерпателно
Тримесечно

Извадково
Тримесечно

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

О Б Л А С Т 4 . С ТАТ И С Т И К А Н А С Е Л С К О Т О И Г О Р С К О Т О С Т О П А Н С Т В О

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

ИзчерпаДейност на
Ресурси и използване
земеделските на селскостопанската телно
стопанства
продукция; разходи за Годишно
производство на някои
специфични култури;
движение на животните от основните стада;
разходи за междинно
потребление и основен
капитал; второстепенни неселскостопански
дейности (неотделими); национално ниво,
статистически райони
и областно ниво

Регионални
икономически сметки
за селското
стопанство

147

148

Годишно

Статистически
данни на НСИ

Окончателни данни
за 2010 г. –
15.10.2012 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации – данни;
Информационна услуга
по заявка

Информационна услуга
по заявка

9160

106305

146348

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

9160

106305

146348

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Сметка „Производство“, сметка „Формиране на дохода“
и сметка „Доход на
предприятието“, разработени съгласно
методологията на Евростат EAA‘ 97, Rev.
1.1 (Икономически
сметки за селското и
горското стопанство);
национално ниво и
статистически райони

Форма на предоставяне

ІV тр. на
Интернет;
2011 г. –
Общи печатни и елек17.02.2012 г.;
тронни публикации;
І тр. на 2012 г. – Прессъобщение;
18.05.2012 г.;
Въпросник за Евростат и
ІІ тр. –
международни организа20.08.2012 г.;
ции – данни;
ІІІ тр. –
Информационна услуга
19.11.2012 г.
по заявка

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително 16.07.2012 г.
хартиен носител
04.06.2012 г.
от земеделските
стопанства, водещи счетоводство

Задължително 10-о число
след отчетния
период за а),
б) и в); 18-о
число след
отчетния
период за г)
и д)

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Цени на средства за
Извадково Чрез формуляр на
производство на „вхо- Тримехартиен носител
да на земеделското
сечно
за единиците,
стопанство“
водещи счетовода) минерални торове;
ство (земеделски
б) фуражи;
стопанства, търв) препарати за растиговски фирми,
телна защита;
преработвателни
г) ветеринарно-медипредприятия), и
цински продукти;
персонално инд) посевен и посадътервю на домачен материал;
кинствата
Индекси на средствата
за производство; национално ниво

Цени на
средствата
за производство,
използвани
в селското
стопанство

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

146

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

Система за
събиране на
информация
за цените на
земеделската
земя и рентните плащания в земеделието в
съответствие
с целевата
методология – проект
на ЕК

149

Предоставяне на
данни за цените на
земеделската земя и
рентните плащания
за 2010, 2011 и 2012
година

Описание на изследването/дейността

Проектът се
провежда
през две
календарни години – 2012
и 2013
година

Начин на
провеждане на
изследването/дейността
Статистически
данни на НСИ

Ресурси и използваИзчерпане на продуктите от
телно
горското стопанство и Годишно
дърводобива в натура
и стойност, услуги,
свързани с горското
стопанство и дърводобива, разходи за
извършената горскостопанска дейност, потребление на основен
капитал; национално
и областно ниво

Задължително 20-о число
след отчетния
период

Въпросник за Евростат –
данни;
Информационна услуга
по заявка

ІV тр. на
Информационна услуга
2011 г. –
по заявка
22.02.2012 г.;
І тр. на 2012 г. –
21.05.2012 г.;
ІІ тр. –
20.08.2012 г.;
ІІІ тр. –
22.11.2012 г.

Чрез формуляр на Задължително 21.06.2012 г.
хартиен носител
09.05.2012 г.
от предприятията, извършващи
горскостопанска
дейност

Чрез формуляр на
хартиен носител
от предприятията, извършващи
горскостопанска
дейност

Таблици, доклади

Форма на предоставяне

22155

34724

14269

Държавен
бюджет
(лева)
128421

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

22155

34724

142690

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Икономически сметки
на горското
стопанство

151

Изчерпателно
Тримесечно

Производство и продажби на продукти от
горското стопанство и
дърводобива в натура
и стойност, приходи
от услуги, свързани с
горското стопанство
и дърводобива, второстепенни негорскостопански дейности
(неотделими), разходи
за извършената горскостопанска дейност;
национално и областно ниво

150 Продукти
на горското
стопанство,
дърводобива
и услугите,
свързани с
него

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Изпратена
30.10.2013 г.
апликационна
форма, очаква
се одобрението
на Евростат

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

66

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

И н в е с т и ц ион н и н амер ен и я; н ас ок и н а
и н в е с т и ра не; фа к т о ри , в л и яещ и в ърх у
и н в е с т и ц ион н и т е
р ешен и я; н а ц ион а лно н и в о

155 И н в е с т иц ион н а
а к т и вно с т
в п р ом и шлено с т т а –
п р о ек т н а
ЕК

Изв а дково
Д ву к рат но: м.
м ар т и м.
ок т ом ври

Би зне с т ен ден ц и и
Изв а дв п р ед п ри я т и я о т
ково
п р ом и ш лено с т т а ,
Ме с еч но
с т р ои т е лс т в о т о, т ър г ови я т а и с ек т ора
н а ус л у г и т е; н а ц ио н а л но н и в о

Три ме с еч но

153 К л ючови
Основн и и коном ипок а з ат е л и че ск и пок а з ат е л и з а
з а Б ъ л г ари я Б ъ л г ари я

Чр е з ф орм ул я р н а х ар т иен но с и т е л о т
п р ом и ш лен и т е
п р ед п ри я т и я

Чр е з ф орм ул я р н а х ар т иен но с и т е л о т
п р ом и ш лен и т е,
с т р ои т е л н и т е,
т ърг ов с к и т е и
п р ед п ри я т и я т а
о т с ек т ора н а
ус л у г и т е

С т ат ис т и че с к и
да н н и н а НС И;
Д а н н и о т а д м ин ис т рат и в ен и з т оч н и к – БН Б

Чр е з пер с он а лно и н т ервю н а
л и ц ат а н а в ъ з рас т 16 и пов ече
г од и н и ч р е з а нке т н а к ар т а н а
х ар т иен но с и т е л

г.;
г.;
г.;
г.

г.;
г.;
г.;
г.

27.01.2 012 г.;
2 8.0 2 .2 012 г.;
2 8.03.2 012 г.;
27.0 4.2 012 г.;
2 8.05.2 012 г.;
2 8.0 6.2 012 г.;
27.0 7.2 012 г.;
2 8.0 8.2 012 г.;
2 8.0 9.2 012 г.;
29.10.2 012 г.;
2 8.11.2 012 г.;
31.12 .2 012 г.
Пр од ъ л ж а в а
о т 2 011 г.

0 2 .0 4.2 012
0 2 .0 7.2 012
01.10.2 012
31.12 .2 012

03.0 2 .2 012
10.05.2 012
0 6.0 8.2 012
05.11.2 012

Срок

И н т ерне т;
Пр е с с ъ о бщен ие;
Въп р о сн и к з а Евр о с т ат
и меж д у н ар од н и орг ан и з а ц и и;
И нф орма ц ион н а ус л у г а
по з а я вк а

И н т ерне т;
Пр е с с ъ о бщен ие;
Въп р о сн и к з а Евр о с т ат
и меж д у н ар од н и орг ан и з а ц и и;
И нф орма ц ион н а ус л у г а
по з а я вк а

И н т ерне т;
Пр е с с ъ о бщен ие;
И нф орма ц ион н а ус л у г а
по з а я вк а

И н т ерне т;
Пр е с с ъ о бщен ие;
Въп р о сн и к з а Евр о с т ат
и меж д у н ар од н и орг ан и з а ц и и;
И нф орма ц ион н а ус л у г а
по з а я вк а

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

До бр ов о л но 13.0 4.2 012 г.;
2 3.03.2 012 г.; 16.11.2 012 г;
2 6.10.2 012 г. Пр од ъ л ж а в а
о т 2 011 г.

До бр ов о л но
10 - о ч ис ло
н а ме с ец а

До бр ов о л но
13.01.2 012 г.
17.0 4.2 012 г.
16.0 7.2 012 г.
15.10.2 012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
ЕК
(лева)

21439 0 16 0378

5751

134213

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

37476 8

5751

134213

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

154 Н аб л ю ден ие н а
би зне с т енден ц и и т е
в п р ом и шлено с т т а ,
с т р ои т е лс т в о т о,
т ърг ови я т а
и ус л у г ит е – п р о ек т
н а ЕК

Изв а дково
Три ме с еч но

К рат ко с р оч н и и ко ном и че с к и пок а з ат е л и з а фи н а нс ов о т о
с ъ с т оя н ие н а дом ак и нс т в ат а , о бщ ат а
и коном и че ск а сит уа ц и я в с т ра н ат а ,
и нфл а ц и я т а , б е з раб о т и ц ат а и д ру г и;
н а ц ион а л но н и в о

152 Н аб л ю ден ие н а
по т р е би т е лите

Т ЕМ А 5.1. БИЗН ЕС Т ЕН Д ЕН Ц И И

ОБ Л АС Т 5. М НОГОО Т РАС ЛОВА С ТАТ ИС Т И К А

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Текущо

Тримесечно
Годишно

Статистически
данни на НСИ;
други източници

14.12.2012 г.

Чрез формуляр на Задължително 14.12.2012 г.
хартиен носител
27.04.2012 г.
от стопански субекти – емисионни
източници

Статистически
данни на НСИ

Образуване, обезвреж- Извадково Чрез формуляр на Задължително 14.12.2012 г.
дане и оползотворяване Годишно
хартиен или елек- 27.04.2012 г.
на отпадъци от дейтронен носител от
ността по видове и икостопански субекти,
номически дейности;
генериращи отпанационално ниво
дъци от дейността
си

Отпадъци
(селскостопански, производствени,
общински)

160

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Специализирана електронна публикация: „Околна
среда“;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Специализирана електронна публикация: „Околна
среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат и
международни организации

Интернет, Информационна
услуга по заявка

90043

90043

12568

5000

92564

61993

ЕК
(лева)

61993

12568

5000

92564

Държавен
бюджет
(лева)

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

159

Сметки за въздуха по
институционални сектори и интегрирани
таблици; национално
ниво
Източници на Изчисляване на емисиемисии
ите в атмосферата въз
основа на данните за
потребените горива и
някои суровини, и произведената продукция;
национално ниво, статистически райони

Сателитни
сметки за
въздуха

158

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Разработване Основни показатели за
и поддържане устойчиво развитие на
на система
България
от индикатори за наблюдение на
стратегиите
за устойчиво
развитие
Показатели
за стратегия
„Европа 2020“

Форма на предоставяне

Източник на
финансиране

68

157

156

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължително 31.12.2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ТЕМА 5.2. СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020 И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

162

161

№

Описание на изследването/дейността

Общински отпадъци и
депа за отпадъци; национално ниво, статистически райони, областно
и общинско ниво
Ведомствени Шумови нива; Защитени
наблюдения
територии; Контрол и
предотвратяване на замърсявания на морските
води и р. Дунав; Управление на дейностите
по опазване на околната
среда; Наложени санкции и глоби; национално
ниво
Разходи за
Разходи за опазване и
опазване и
възстановяване на околвъзстановява- ната среда и придобити
не на околната материални активи с
среда и придо- екологично предназнабити матери- чение, по източници на
ални активи
средства за финансирас екологично не; национално ниво,
предназначе- статистически райони и
ние
областно ниво;
По направления за околната среда; национално
ниво
Разходи за придобиване
и поддържане на дълготрайни материални и
нематериални активи с
екологично предназначение, по направления за
околната среда; национално ниво
Състояние и разходи на
общинските администрации за водоснабдителна и канализационна
инфраструктура; национално ниво

Тема на изследването/
дейността

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител от
общинските администрации, попълващи Годишен
отчет за дейността
на бюджетните
предприятия и
банките

Изчерпателно
Годишно

14.12.2012 г.

14.12.2012 г.

14.12.2012 г.

14.12.2012 г.

Срок

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация: „Околна среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация: „Околна среда“;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

93771

4047

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

93771

4047

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Задължително
31.03.2012 г.

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек31.03.2012 г.
тронен носител
от нефинансовите
предприятия, съставящи баланс

Изчерпателно
Годишно

Задължително
12.04.2012 г.

Задължително
24.02.2012 г.

Чрез формуляр на Задължително
хартиен носител от 30.03.2012 г.
стопански субекти,
извършили екологични разходи

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител от
общинските администрации
Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител от
ведомства, осъществяващи дейности за
околната среда

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Данъчни приходи
Изчерпаи общински такси;
телно
приходи от такси за
Годишно
битови отпадъци;
извършени разходи
за битови отпадъци;
национално ниво, статистически райони,
областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Частично – чрез
изу чаване
на основния масив
Годишно

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител от стопански
субекти, снабдяващи се с над 36
хил. куб. м вода/
год.
Чрез формуляр
на електронен
носител от стопански субекти с
дейност: събиране, пречистване
и доставяне на
води, канализационни услуги/
пречистване на
отпадъчни води –
ВиК, хидромелиоративни системи, оператори на
СПСОВ
Чрез формуляр
на електронен
носител от общинските администрации
Чрез формуляр на
хартиен носител
от общинските
администрации

Срок

Задължително 14.12.2012 г.
30.03.2012 г.

Задължително 14.12.2012 г.
29.02.2012 г.

Задължително 14.12.2012 г.
29.02.2012 г.

Интернет;
Информационна услуга
по заявка

Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна публикация;
Специализирана електронна публикация:
„Околна среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и меж дународни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължително 14.12.2012 г.
20.03.2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

10865

11000

ДържаЕК
вен
(лева)
бюджет
(лева)
43246

Източник на
финансиране

10865

11000

43246

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

164 Общи приходи от данъци
и такси и
извършени
разходи за
битови отпадъци

Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води и пречистване; пречиствателни
станции за питейни
води; селищни пречиствателни станции
за отпадъчни води;
канализационна и
водопроводна мрежа;
население в селища с
обществено водоснабдяване, канализация
и пречистване; национално ниво, статистически райони, областно ниво и райони за
басейново управление
на водите

163 Водопотребление, водоснабдяване и
канализация

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

70

Инфраструкту ра и
достъп до водни услуги

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Наблюдение Събиране на данни за
на подземни- натурални и стойностте запаси
ни показатели, характеризиращи подземните запаси на страната,
по вид на запаса с цел
съставяне на сметки
за подземните запаси
като елемент от сметките за околната среда;
национално ниво

168

Приходи и разходи,
свързани с услуги по
опазване на околната
среда; национално
ниво

Приходи и
разходи на
специализираните производители
в околната
среда

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител
от предприятия,
фирми и организации от всички
институционални
сектори

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Срок

Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължително 14.12.2012 г.
31.03.2012 г. –
за предприятията
по ЗКПО;
30.04.2012 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ
Извадково Чрез формуляр на Задължително 31.10.2012 г.
Годишно
хартиен или елек- 27.04.2012 г.
тронен носител от
стопански субекти, които произвеждат опаковани
стоки; осъществяват пакетиране на
стоки срещу възнаграждение; пакетират стоки за
собствена реализация; произвеждат
опаковки и прибори за еднократна
употреба
ИзчерпаЧрез формуляр
Задължително 14.12.2012 г.
телно
на хартиен или
30.03.2012 г.
Годишно
електронен носител от стопански
субекти, които извършват дейности,
свързани с опазване на околната
среда
ИзчерпаЧрез формуляр
Задължително 14.12.2012 г.
телно
на електронен
16.05.2012 г.
Годишно
носител от стопански субекти,
осъществяващи
добивна дейност,
и притежатели
на разрешения за
концесия

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

9160

31316

44950

60929

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

9160

31316

44950

60929

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

167

166

Описание на изследването/дейността

Платени суми за данъци и такси през
2011 година, свързани
с околната среда –
данъци и такси за
превозни средства, за
замърсяване, за ползване на ресурси; национално ниво
Производство Потребителски или
на опаковани първични опаковки,
стоки и опа- групови или вторични
ковки
опаковки, транспортни
опаковки или третични
опаковки, използвани
за опаковане на реализираната продукция.
Произведени и реализирани от производителя опаковки; национално ниво

Тема на изследването/
дейността

165 Платени данъци и такси, свързани
с околната
среда

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

172

Характеристика на състоянието на
регионите

Събиране, обобщаване и разпространение
на данни за социално-демографските и
стопански процеси в
административно-териториалните единици; общинско ниво

Извадково
Изчерпателно
Годишно

Срок

Статистически
данни на НСИ;
Данни от административни източници

Статистически
данни на НСИ

Продължава
от 2011 година.
Резултати –
31.08.2012 г.

Продължава от
2011 година. Резултати – 30.10
2013 г.

Чрез формуляри на хартиен и
електронен носител от предприятия, ведомства,
домакинства,
данни на НСИ и
други източници

Задължително 31.12.2012 г.
14.12.2012 г.

Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Районите, областите и общините в Р България“;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка;
Информационна система
за регионална статистика

Доклад

Доклад

Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр
Задължително 14.12.2012 г.
на хартиен носи27.04.2012 г.
тел от стопански
субекти, производители на стоки и
услуги, свързани с
опазване на околната среда

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ТЕМА 5.4. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Еднократно

Еднократно

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

563269

21576

90221

Държавен
бюджет
(лева)

50343

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

563269

71 919

90221

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

171

Описание на изследването/дейността

Събиране на данни за
стойностни показатели
по икономически променливи (оборот, добавена стойност, заети и
износ) и по направления за околната среда
за сектора на екологичните стоки и услуги;
национално ниво
Сметки за
Изготвяне на станоколната сре- дартни таблици в
да – Сектор
стойностно изражение
на екологич- по икономически проните стоки и менливи (оборот, доуслуги – про- бавена стойност, заети
ект на ЕК
и износ) за сектора на
екологичните стоки и
услуги в България за
периода 2008-2010 г.
Развитие на
Осигуряване на инфорсистема за
мация за състоянието
събиране
на водопреносната и
на данни и
канализационната сисметодолотема. Подобряване на
гическите
пълнотата и точността
подходи на
на данните за Въпросстатистиката ника на Евростат „Въна водите –
трешни води“, относно
проект на ЕК пречистването на отпадъчните води на населението. Производство
на регионални данни

Изследване
на стоките
и услугите,
свързани с
околната
среда

Тема на изследването/
дейността

72

170

169

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Картографско представяне на статистически
данни

Национален
регистър на
населените
места

Статистика
на градовете
2012 – проект
на ЕК

175

176

177

Еднократно

31.12.2012 г.

31.12.2012 г.

01.03.2014 г.

Данни от адЗадължително Текущо
министративни
източници – МЗХ
и Агенцията по
геодезия, картография и кадастър
за координатите
и границите на
землищата на населените места

Задължително

Съобразно
сроковете на
Евростат по
отделните статистически области

Срок

Доклад

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

Компютърни файлове за
разпечатване

Цифрови картни модели

Въпросници за Евростат

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

42196

9094

16617

20025

5113

Държавен
бюджет
(лева)

98457

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

140653

9094

16617

20025

5113

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Подготовка на данни
за показатели за ниво
населено място и част
от населено място

Актуализиране на
Текущо
данните за териториалните, административно-териториалните
единици и районите
съгласно нормативни
и административни
актове; формиране на
ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици)

Статистически
данни на НСИ;
Цифрови модели
на административно-териториалните единици

Цифрови модели на градове;
Данни от административни източници – А генция по геодезия,
картография и
кадастър, МЗХ;
Компютърни
файлове – цифрови карти

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ДЪРЖАВЕН

Разработване на теТекущо
матични карти за
разпространение на
статистическа информациия

Информационна
технология
Текущо

Географска мрежа от
териториални единици
на различни административно-териториални нива: национа лно
н и в о, с т ат ис т и че с к и
райони, областно и общинско ниво и населени
места;
Обвързване на създадените в НСИ цифрови модели на градове
с кадастралните им
планове

Система за
обработка
на цифрова
картна информация

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

174

Описание на изследването/дейността

Данни съгласно пока- Текущо
зателите на Евростат

Тема на изследването/
дейността

173 А ктуализация на БД
„REGIO“ на
Евростат

№

БРОЙ 7
С Т Р. 7 3

GEOSTAT
1B – представяне на
резултатите
от преброяването в европейски грид
на населението – проект
на ESSnet

178

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Тестване на методологи- Едноята и оценка на качест- кратно
вото на паневропейските гридове

Описание на изследването/дейността

Видове иновативни
предприятия, разходи
за иновации, иновационно сътрудничество,
цели и източници на
информация за иновационната дейност;
национално ниво

181

Изчерпателно
Всяка
четна
година

Формиране на данни
Изчерпаза разпределението на телно
бюджетните разходи
Годишно
за НИРД по социалноикономически цели
съгласно изискванията
на Евростат; национално ниво

180 Бюджетни
разходи за
научноизследователска
и развойна
дейност
(НИРД) по
социалноикономически цели
Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител
от предприятия
от нефинансовия
и финансовия
сектор

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек- 30.03.2012 г.
тронен носител от
първостепенните
разпоредители с
бюджетни кредити, БАН и Селскостопанската
академия

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек30.03.2012 г.
тронен носител от
предприятия, научни институти, академии, висши училища, университетски болници и
други юридически
лица, които през
отчетната година
са извършвали
НИРД, независимо
от вида на основната си дейност

Форма на предоставяне

29.06.2012 г.

29.06.2012 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни
Интернет;
данни за 2011 г. – Обща печатна и електронна
15.10.2012 г.
публикация;
Окончателни
Прессъобщение;
данни за 2011 г. – Данни за Евростат;
14.06.2013 г.
Информационна услуга по
заявка

Изпратена апли- Доклад
кационна форма;
Все още не е подписан договор с
Евростат

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

126330

27907

42820

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

126330

27907

42820

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Иновационна дейност

Разходи за НИРД по
Изчерпавидове и по източници
телно
на финансиране и перГодишно
сонал, зает с НИРД, по
категории, степен на
заетост и области на науката; национално ниво

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

179

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

74

ТЕМА 5.5. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Универсални пощенски услуги, характеризиращи писмената
кореспонденция, периодичните издания
и колетните пратки;
национално ниво

Неуниверсални
пощенски услуги –
вътрешен и международен трафик на
куриерските услуги,
колетните пратки и
телеграмите; национално ниво

184 Пощенски
услуги

185 Куриерски
услуги

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Тримесечно

Задължително 25-о число
след отчетното тримесечие

Чрез формуляр
Задълна хартиен носи- жително
тел от лицензи30.03.2012 г.
раните оператори
на неуниверсални пощенски
услуги

Чрез формуляр
на хартиен носител от лицензираните оператори
на универсални
пощенски услуги

Чрез формуляр
Задълна хартиен или
жително
електронен носи- 31.08.2012 г.
тел от предприятия и организации, осъществяващи НИРД
с източник на
финансиране
„Чужбина“

ЗадълЧрез формуляр
жително
на хартиен или
електронен носи- 30.03.2012 г.
тел от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

г.

г.;

г.;

г.;

29.06.2012 г.

IV тр. на
2011 г. –
24.02.2012
I тр. на
2012 г. –
28.05.2012
II тр. –
24.08.2012
III тр. –
26.11.2012

15.11.2012 г.

15.11.2012 г.

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга
по заявка

Данни за Евростат

Данни за Евростат

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

3408

5751

10570

6387

Държавен
бюджет
(лева)

24664

14902

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

3408

5751

35234

21289

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Формиране на данни Едноза разпределението
кратно
на чуждестранно финансираните разходи
за НИРД през 2011 г.
по видове чуждестранни източници на
финансиране съгласно изискванията на
Евростат; национално
ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

183 Разходи за
НИРД с източник на
финансиране „Чужбина“ – проект
на ЕК

Описание на изследването/дейността

Формиране на данни Едносъгласно изисквания- кратно
та на Евростат; национално ниво

Тема на изследването/
дейността

182 Бюджетни
разходи за
международно координирана
и осъществявана научноизследователска
и развойна
дейност
(НИРД) –
проект на
ЕК

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

Състояние на
средствата за
пощенските
съобщения

Използване
на ИКТ от
домакинствата и лицата –
проект на ЕК

Използване
на ИКТ и
е-търговия в
предприятията – проект
на ЕК
Разходи и
инвестиции в
ИКТ в предприятията –
проект на ЕК

186

187

188

Извадково
Годишно

Извадково
Годишно

Извадково
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

190

Удовлетвореност на
потребителите от предоставяните
статистически
информационни продукти
и услуги

Изследване на удовлет- Текущо
вореността на потребителите от предоставяните статистически информационни продукти
и услуги

ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Срок

Чрез формуляр на
хартиен носител
от предприятията
от нефинансовия
сектор

Чрез формуляр на
хартиен носител
от предприятията
от нефинансовия
сектор
Задължително 31.12.2012 г.
31.05.2012 г.

Задължително 31.12.2012 г.
31.05.2012 г.

Персонално интер- Задължително 31.12.2012 г.
вю на домакинства 30.06.2012 г.
и лица на възраст
от 16 до 74 години

Анкетни карти, ко- Доброволно
ито се попълват от
потребителите на
статистическа информация – електронен вариант (в
интернет страница
на НСИ) и на хартиен носител (попълване на анкетна карта на място
в НСИ и ТСБ)

31.01.2012 г.

Интернет;
Доклад

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад;
Информационна услуга по
заявка
Данни за Евростат;
Доклад;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително 21.05.2012 г.
хартиен носител
24.02.2012 г.
от лицензираните
оператори на универсални пощенски
услуги

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

9160

13422

13866

12944

1704

Държавен
бюджет
(лева)

120796

124789

116492

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

9160

134218

138655

129435

1704

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Специфични показатели
за състоянието на средствата за пощенските
съобщения – ПТТ станции, пощенски агентства и пощенски кутии;
национално ниво, статистически райони и
областно ниво
Данни за използването
на информационнокомуникационните
технологии (ИКТ) от
домакинствата и лицата; национално ниво,
статистически райони и
областно ниво
Данни за използването
на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията; национално
ниво
Данни за разходи и инвестиции в информационно-комуникационни
технологии (ИКТ) в
предприятията; национално ниво

Описание на изследването/дейността

76

189

Тема на изследването/
дейността

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Текущо
Външен
изпълнител за
внедряване на модела
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Интервю и инструментариум
към Ръководството за вътрешни
одити на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

193 Поддържане
на среда за
обмен на
електронни
документи
194 Поддържане
и администриране на
централизираните бази
данни
195 Поддържане
на сървъри,
комуникационната
мрежа, персонални и
други технически средства и съпровождане
на системен
софтуер

Създаване и поддърТекущо
жане на среда за предаване и приемане на
електронно подписани
документи
Поддържане на сисТекущо
темите за управление
на бази данни на статистическите информационни системи и
Подпомагащия център
Поддържане и съпТекущо
ровождане на техническите средства и
системния софтуер в
НСИ

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИК АЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Пилотно провеждане
на вътрешен одит по
качеството за статистическо изследване/
дейност в избрана
статистическа област

192 Вътрешни
одити по
качеството
на статистическите
процеси и
продукти

Описание на изследването/дейността

Подготовка на отделните модули и
тяхното свързване в
система

Тема на изследването/
дейността

191 Внедряване
на модел за
управление
на качеството

№

90966

76693

Текущо

Текущо

9400

30000

Държавен
бюджет
(лева)

5113

Доклад

Доклад

Форма на предоставяне

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Текущо

30.12.2012 г.

Продължение
от 2010 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

76693

ДЪРЖАВЕН
90966

5113

9400

30000

Бюджет
(лева)

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Изпълнение на техноТекущо
логични процедури за
поддържане актуалността на микроданните и
макроданните. Формиране на изходни данни
от поддържаните информационни системи

Текущо

Начин на
провеждане на
изследването/дейността
Срок

Бази данни

Информационна услуга по
заявка;
Бази данни

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Данни от админи- Задължително Съгласно срокостративни източвете в споразуменици – Персонален
нията за обмен
регистър на осигуна данни
рените лица, информационни системи на МОМН,
регистър по ЗДДС
и други административни регистри
и информационни
системи
Задължително Съгласно срокоСтатистически
вете в технологиданни на НСИ
ята за обработка
от изследвания с
и поддържане на
годишна и друга
съответната ИС
периодичност.
Данни от административни източници – ЕСГРАОН,
Търговски регистър, Регистър
Булстат, Персонален регистър на
осигурените лица,
Декларантски регистър, Регистър по
ЗДДС и др.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

156244

Държавен
бюджет
(лева)
55815

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

156244

55815

Бюджет
(лева)

78

197 Приложно администриране
и поддържане
на информационни системи:
ИС „Демография“;
ИС „ Б и з н е с
статистика“;
Система за
електронни
формуляри;
ИС „Регистър
на с т ат ис т ическ и т е ед иници“;
ИС „Външна
търговия“;
ИС „Потребителски цени“;
ИС „Цени на
производител“;
ИС „Крат косрочна бизнес
с т а т и с т и к а“;
ИС „Статистически класификации“; Национален регистър
на населените
места;
Общ регистър
на търговците;
Под п о м а г а щ
център

196 Първична об- Първична обработка и
работка и съх- съхранение на данните
раняване на
данни от административни регистри и
информационни системи

№

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

За нуждите на дирекция „Макроикономическа статистика“:
Изчисляване на ценови индекси за внос/
износ по групи стоки
съобразно рамката на
таблици „Ресурс – Използване“

201 Изчисляване
на CPA и
CIF/FOB индекси

Файлове с данни
от ИС „Външна
търговия“

Чрез формуляр
на хартиен или
електронен носител и данни от
административни
източници

Задължително

Годишно

Съгласно
сроковете на
съответните
статистически
изследвания

Съгласно сроковете на постъпилите заявки

Съгласно
сроковете на
съответните
статистически
изследвания

Срок

Данни

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

200000

9772

51206

17761

114453

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

200000

9772

51206

17761

114453

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Текущо

Годишно

Текущо

Файлове с данни/
Бази данни

ЗадължителЧрез формуляр
но
на хартиен или
електронен носител и данни от
административни
източници
Файлове с данни/
Бази данни

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ДЪРЖАВЕН

202 Изграждане
и оборудване
на IP телефония

Кодиране, първоначален контрол, въвеждане и обработка на
данни по статистически изследвания

200 Технологична обработка
на данните
от статистическите изследвания

Текущо

Разработване на
софтуерни процедури и изпълнение на
нерегламентирани
заявки от вътрешни и
външни потребители

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

199 Реализация
на нерегламентирани
заявки от
вътрешни и
външни потребители

Описание на изследването/дейността

Разработване на
Текущо
приложен софтуер
за въвеждане, актуализация, контрол и
обработка на данни
от статистически формуляри. Разработване
на приложен софтуер
за извеждане на регламентирани изходни
таблици с агрегирана
информация от статистическите изследвания. Разработка на
софтуер за таблети,
предназначен за анкетни проучвания

Тема на изследването/
дейността

198 Разработване
и поддържане на приложен софтуер
за статистическите
изследвания,
разработка
на софтуер
за таблети,
предназначен
за анкетни
проучвания

№

БРОЙ 7
С Т Р. 7 9

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Разработка на ИС
„Околна среда“

Разработка на ИС
„Образование“

а) Разработка на ИС
„Околна
среда“

б) Разработка на ИС
„Образование“

206 Развитие на
информационните системи

Текущо

Текущо

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Форма на предоставяне

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

31.12.2012 г.

31.12.2012 г.

База данни

База данни

База данни и приложения

Продължение от База данни
2011 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

799605

80000

150000

15636

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

799605

80000

150000

15636

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Еднократно

Текущо

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

80

205 Разработване Разработка на IT техна IT технология
нология за
изграждане
и актуализиране на
Регистър на
адресите/
жилищата/
домакинствата на
база данните
от Преброяване 2011

Виртуализация на
сървъри и мигриране
на информационни
системи

204 Виртуализация на
сървъри и
мигриране
на информационни
системи

Описание на изследването/дейността

Поддържане и администриране на SPSS
Statistics Server 19

Тема на изследването/
дейността

203 Поддържане
и администриране
на SPSS
Statistics
Server 19

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

№

Текущо

Усъвършенстване и
актуализация

Разработване, внедряване и поддръжка на
ИС „ЕвроГруп регистър“

Развитие и актуализация на ИС „Регистър
на статистическите
единици“

з) Офлайн
система за
електронни
формуляри

и) Разработване,
внедряване
и поддръжка на ИС
„ЕвроГруп
регистър“

й) Развитие
и актуализация на ИС
„Регистър на
статистическите единици“

Текущо

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

База данни

База данни

База данни

Форма на предоставяне

Продължава от
2011 г.

База данни

База данни

Продължение от База данни
2011 г.

Продължение от База данни
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Текущо

ж) Информа- Усъвършенстване и
ционна сис- актуализация на ИС
тема „Бизнес „Бизнес статистика“
статистика“

Статистически
данни на НСИ

Текущо

е) Развитие
на ИС „Потребителски
цени“

Развитие на ИС „Потребителски цени“

Техническо задание;
Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

д) Фаза 1 на Разработване на „Data Еднопроект „Data warehouse на НСИ“ –
кратно
warehouse на фаза 1
НСИ“

Текущо

г) Реинжене- Реинженеринг на ИС
ринг на ИС
„Домакински бюдже„Домакинти“
ски бюджети“

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Текущо

Описание на изследването/дейността

в) РеинжеРеинженеринг на ИС
неринг на
„Осъдена престъпИС „Осъдена ност“
престъпност“

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

№

Описание на изследването/дейността

Разработка на ИС
„Селско и горско стопанство“

Развитие и мигриране
на Информационна
система „Демографска статистика“ върху
нова платформа

Проектиране, разработване, внедряване
и поддръжка на ИС
„Краткосрочна бизнес
статистика“

Развитие и мигриране
на Информационна
система „Статистически класификации“
върху нова платформа

Развитие на Информационна система
„Външна търговия“

Внедряване на ИС
„Човешки ресурси“

Разработка на ИС
„Култура“

Тема на изследването/
дейността

к) Разработка на ИС
„Селско и
горско стопанство“

л) Развитие
и мигриране
на ИС „Демография“
върху нова
платформа

м) Проектиране, разработване,
внедряване
и поддръжка на ИС
„Краткосрочна бизнес статистика“

н) Развитие
и мигриране
на ИС „Статистически
класификации“ върху
нова платформа

о) Развитие на ИС
„Външна
търговия“

п) Внедряване на ИС
„Човешки
ресурси“

р) Разработка на ИС
„Култура“

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Текущо

Текущо

Текущо

Статистически
метаданни на
НСИ

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

82

Текущо

Текущо

Текущо

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

С Т Р.
БРОЙ 7

№

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Текущо

Усъвършенстване и
внедряване на нови
версии

Разработване и внедряване на информационни системи чрез
използване на съвременни софтуерни
платформи

Разработване на ана- Текущо
литични приложения
и технологични процедури с използването
на статистическия
пакет SPSS Statistics
Server 19.0 и превръщането му в основна
аналитична платформа.
Използване на SPSS
Statistics Server за
постепенно преминаване към централизирани системи
с децентрализиранo
въвеждане на статистически формуляри
и за разработване на
Data Warehouse (DW)
върху единна аналитична среда

Разработка на Интра- Текущо
нет сайт

у) Разработване на
съвременни
софтуерни
приложения

ф) Разработване на
аналитични
приложения с SPSS
Statistics
Server с използването
на централизирани
Oracle,
Informix и
SQL Server
Бази данни.

х) Разработка на Интранет сайт

Текущо

Статистически
данни на НСИ

т) Подпомагащ център

Текущо

Разработване на ГИС
система – фаза 1

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

с) Разработване на
ГИС система – фаза 1

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Продължава от
2011 г.

Срок

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

Проектиране, разраТекущо
ботване, внедряване
и поддръжка на ИС
„Регистриране на времето и определяне на
разходите за производство на статистическа
информация“

ц) Проектиране, разработване,
внедряване
и поддръжка
на ИС „Регистриране
на времето и
определяне
на разходите
за производство на статистическа
информация“

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Продължава от
2011 г.

Срок

Внедряване на софтуерно приложение „Редактор за метаданни“
като единна точка за
предаване на метаданни до Евростат

По европейски
регламенти и
международни
стандарти,
по зададени въпроси; чрез
статистическите
изследвания
Евростат

Европейски и
международни
класификации;
нормативни документи

Текущо

Текущо

Файлове с метаданни

Метаданни – методология, свързана с прилагането на класификациите,
отразени в ИС „Статистически класификации“

3408

22794

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

3408

22794

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

208 Внедряване
на софтуерно
приложение
„Редактор за
метаданни“
като единна точка за
предаване на
метаданни
до Евростат

207 Статистиче- Поддържане на стански класифи- дартни статистически
кации
класификации – макроикономически,
функционални, продуктови и други. Поддържане на кореспондиращи таблици

База данни

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

84

ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

213

Внедряване
на структурата за
справочни
метаданни
Euro SDMX
Metadata
Structure
(ESMS)
Управление
и стандартизация на
метаданни
по стандарта
SDMX – фаза
II на ESSnet –
проект на ЕК
Методология,
организация
и администриране на
информационните потоци от административни
източници –
в областта на
демографска
и социална
статистика

Методологическа под- Едноготовка, организация
кратно
и институционализиране на дейностите
по разработване на
механизъм и форми на
осъществяване на информационен обмен на
статистически данни
между НСИ и НАП,
НОИ, МФ, МТСП –
АЗ, АСП, АХУ, ДАЗД,
МВР, ДАБ, МРРБ – ГД
ГРАО, МК, МОНМ
(вкл. ЦИОО), МЗ,
НЦОЗА и НЗОК

Изследване и анализ
Текущо
на SDMX референтната инфраструктура на
НСИ, софтуерни модули и документация

Изпълнители –
НСИ и НАП,
НОИ, МФ, МТСП,
АЗ, АСП, АХУ,
ДАЗД, МВР, ДАБ,
МРРБ – ГД ГРАО,
МК, МОНМ (вкл.
ЦИОО), МЗ,
НЦОЗА, НЗОК,
ИАНМСП и
МИЕТ

Евростат

Евростат

Поддържане и публикуване в Интранет на
ЕРСТ, ОРМ и др.
Публикуване на структурата за справочни
метаданни в интернет

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Национален регистър на населените
места; официални
документи

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Актуализиране и под- Текущо
държане на българската част от Европейската класификация на териториалните единици
за статистически цели
(Евростат – NUTS)

Описание на изследването/дейността

30.07.2012 г.

Продължава от
2011 г.

Текущо

Текущо

Текущо

Срок

Методологическа разработка

Интранет на НСИ;
Файлове;
База данни
Интернет на НСИ, метаданни

Национална част от номенклатурата на Евростат

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

2500

15498

12693

10225

36155

ДържаЕК
вен
(лева)
бюджет
(лева)
5113

Източник на
финансиране

2500

51653

12693

10225

5113

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

212

211

209 Европейска
класификация на териториалните
единици за
статистически цели
(Евростат –
NUTS)
210 Електронни
речници

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Тема на изследването/
дейността

Разработване
на методология за пилотно, WEВ
базирано
събиране на
данни за наблюдението
на бюджетите на домакинствата

Разработване
и тестване
на методика
за получаване на месечни оценки
за заетите и
безработните
лица от Наблюдението
на работната
сила

Методология, организация и администриране на информационните
потоци от
административни източници – в
областта на
бизнес статистиката

№

214

215

216

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Еднократно

Изпълнители –
НСИ, НОИ,
НАП, МТСП –
АЗ

30.07.2012 г.

31.12.2012 г.

31.12.2012 г.

Срок

Методологическа разработка

Доклад

Методологическа разработка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

2500

2500

13200

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

2500

2500

13200

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Методологическа подготовка, организация
и институционализиране на дейностите
по разработване на
механизъм и форми
на осъществяване на
информационен обмен на статистически
данни между НСИ и
НАП, НОИ, МТСП –
АЗ

Наблюдение на
работната сила

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

86

Проучване на възмож- Едноностите за изготвяне
кратно
на месечни оценки по
основни показатели за
икономическата активност

Проучване на межЕднодународния опит и
кратно
разработване на методология за пилотно,
WEB базирано събиране на данни за наблюдението на бюджетите
на домакинствата

Описание на изследването/дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Методика за
създаване
и актуализиране на
Регистър на
адресите/
жилищата/
домакинствата на
база данните
от Преброяване 2011

217

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Разработване на меЕднотодика за създаване,
кратно
поддържане и актуализация на Специализиран регистър на
единиците на генералната съвкупност по
данни от Преброяване
2011, който ще бъде
използван за формиране на извадкови
съвкупности при социално-икономически
изследвания на НСИ

Описание на изследването/дейността

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Статистиче- Съставителство, реТекущо
ски публика- дакционна обработка
ции
и разпространение на
статистически печатни
и електронни издания,
включващи изследвания на НСИ съгласно
Издателския план на
НСИ за 2012 година

219

Поддържане на интер- Текущо
нет сайтове, публикуване и обновяване на
информационното им
съдържание; Организиране на дейности за
привеждане на интернет сайтовете на НСИ
към изискванията за
осигуряване достъп на
хората в неравностойно положение

Интернет
сайтове на
НСИ

218

Задължително за данните
от административни
източници

Методологическа разработка

Форма на предоставяне

Съобразно сроковете в Издателския план на
НСИ за 2012 година и в други
документи

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирани електронни публикации

Съобразно КаИнтернет
лендара за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

29.06.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

63058

47294

2500

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

63058

47294

2500

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Статистически
данни на НСИ;
Данни от административни източници

Статистически
данни на НСИ

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

222 Предоставяне на статистическа
информация
по международни въпросници

Сътрудничество по
Текущо
поети от НСИ ангажименти към международни институции и
служби по предоставяне на данни от статистически изследвания

Статистически
данни на НСИ

Статистически
данни на НСИ

Съобразно Календара за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания и
текущите дейности на НСИ;
Получени потребителски
запитвания за
предоставяне на
информация

Срок

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Интернет;
Прессъобщения;
Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

1704

19528

79036

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

1704

19528

79036

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

88

Предоставяне на данни
на министерства и
ведомства
по сключени
споразумения за
информационен обмен

Сътрудничество по
поети от НСИ ангажименти към министерства и ведомства
по предоставяне на
данни от статистически изследвания

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

221

Описание на изследването/дейността

Обявяване на резулта- Текущо
тите от статистическите изследвания
Предоставяне на информация на клиенти
(от страната и чужбина) по периодични
заявки/договори
Работа по текущи
заявки на клиенти от
страната и чужбина
Контрол върху конфиденциалността на
предоставяната информация

Тема на изследването/
дейността

220 Предоставяне на
резултатите
от статистическите
изследвания
на НСИ

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Текущо
Администриране и
поддържане на информационно-търсещата
библиотечна система
и предоставяне на
информационни услуги в библиотеката
на НСИ; Управление
и дигитализиране на
библио-течните фондове на НСИ;
Оптично разпознаване
на символи в дигитални копия на публикации и подготовка на
дигитални колекции
за пълно текстово
търсене

Предоставяне на данни и метаданни за
Електронния бюлетин
на МВФ и за Националната страница
с обобщени данни
(National Summary
Data Page – NSDP) на
интернет страницата
на БНБ

225 Дигитална
библиотека
на НСИ

226 Поддържане
на данни в
Специалния
стандарт
за разпространение
на данни
(SDDS) на
МВФ

Консултации с
библиотеки от
страната и чужбина и доставчици на специализирани софтуерни
продукти и внедряване на съвременни библиотечни информационни технологии

Статистически
данни на НСИ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Форма на предоставяне

Текущо

Текущо

Таблици с данни и метаданни

Интернет;
Достъп чрез интернет до
бази данни;
Електронен каталог на
книгите и списанията;
Дигитален фонд на националните статистически
издания и редки и ценни
публикации

Съобразно КаИнтернет;
лендара за раз- Прессъобщения;
пространение на Пресконференции
резултатите от
статистическите
изследвания

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

3408

70515

29612

29612

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

3408

70515

29612

29612

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Текущо

Изготвяне на съобщения за пресата;
Организиране и провеждане на пресконференции

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

224 Дейност на
пресцентър

Описание на изследването/дейността

Консултации, предос- Текущо
тавяне на информация
на място, организиране и участие в срещи
с експерти от НСИ

Тема на изследването/
дейността

223 Работа с
клиенти в
приемна на
НСИ

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9

Тема на изследването/
дейността

Конвертиране и зареж дане на данни
към базата данни за
разпрост ранение;
Управление и арх ивиране на данни в
базата данни за разпрост ранение

Описание на изследването/дейността

Съгласно годишна
Годишно
план-прог рама, съгласу вана с оторизираните органи по
ПМС № 36 от 20 01 г.,
изменено и допълнено с ПМС № 287 от
20 08 г.

229 Специа лизирана информационна система
за статистическа информаци я

Чрез форм ул яр на хартиен
или елек т ронен носител от
цент ра лните и
териториа лните
ст ру к т у ри на
държавната и
местната а дминист раци я

Статистическ и
данни и метаданни на НСИ

За дълж ително
30.03.2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Тек у що

Предварителни данни –
30.08.2012 г.;
Окончателни данни –
30.11.2012 г.

Тек у що

Срок

Информационна усл у га
по за явка;
Информационна система

Интернет;
Док ла д;
Информационна усл у га
по за явка

Интернет

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите
ЕК
(лева)

23860

25564

104601

Бюджет
(лева)

230 Лечебни
заведени я
за извънболнична
помощ

Ресу рси и дейност на Изчерпалечебните заведени я телно
за извънболнична по- Годишно
мощ; национа лно и
областно ниво

Чрез форм ул яр
За дълна хартиен нож ително
сител от всичк и 10.02.2012 г.
лечебни заведени я за извънболнична помощ

30.05.2012 г.

Док ла ди за Министерството на здравеопазването

Бюд жет
на
НЦОЗА

Бюд жет
на
НЦОЗА

Т ЕМ А 1. 5. ОБЩ ЕС Т ВЕНО ЗД РА ВЕ И ЗД РА ВОС ЛОВН И И БЕ ЗОП АС Н И УС ЛОВИ Я Н А Т РУ Д
П Л А Н ЗА С ТАТ ИС Т И Ч Е С К И Т Е Д Е Й НО С Т И Н А Д И РЕ К Ц И Я „ Н А Ц ИОН А Л Н И ЗД РА ВН И Д А Н Н И И Е Л Е К Т Р ОН НО ЗД РА ВЕ ОП А ЗВА Н Е“ К ЪМ
Н А Ц ИОН А Л Е Н Ц Е Н Т ЪР ЗА ОБЩ Е С Т ВЕ НО ЗД РА ВЕ И А Н А Л И ЗИ ( Н ЦОЗА)

23860

25564

104601

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

ДЪРЖАВЕН

ІІ. ПЛ А Н ЗА СТАТИСТИЧЕСК ИТЕ ДЕЙНОСТИ Н А ОРГА НИТЕ Н А СТАТИСТИК АТА ЗА 2012 ГОДИН А

Специа лизирано ста- Изчерпатистическо изследтелно
ване на кризисните
Годишно
събити я за н у ж дите
на планирането и
у правлението при
к ризи; национа лно,
областно и общинско
ниво

Тек у що

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

90

228 Кризисни
събити я

ТЕМ А 6.6. ДРУ ГИ ДЕЙНОСТИ

227 База данни
за разпрост ранение

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Ресурси и дейност
на центровете и филиалите за спешна
медицинска помощ;
национално и областно ниво

234 Центрове
за спешна
медицинска
помощ

Изчерпателно
Годишно

Ресурси и дейност на
Изчерпакожно-венерологични телно
заведения; национално Годишно
и областно ниво

Срок

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
10.02.2012 г.
от центрове за
спешна медицинска помощ

Чрез формуляр на Задължително 31.05.2012 г.
хартиен носител
17.02.2012 г.
от кожно-венерологичните заведения

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
18.01.2012 г.
от психиатричните заведения

Публикация на НЦОЗА;
Бюджет
Специализирана печатна на
и електронна публикация: НЦОЗА
„Здравеопазване“;
Информационна услуга
по заявка

Публикация на НЦОЗА;
Бюджет
Специализирана печатна на
и електронна публикация: НЦОЗА
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Информационна услуга
по заявка

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
Интернет страница на
на
НЦОЗА;
НЦОЗА
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Информационна услуга
по заявка

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

Бюджет
на
НЦОЗА

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

Интернет страница на
Бюджет
НЦОЗА;
на
Публикации на НЦОЗА;
НЦОЗА
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително 30.05.2012 г.
хартиен носител
25.01.2012 г.
от всички лечебни заведения за
болнична помощ

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ДЪРЖАВЕН

233 Кожно-венерологични
заведения

Изчерпателно
Годишно

232 Психиатрич- Ресурси и дейност на
ни заведения психиатричните заведения; национално и
областно ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Изчерпателно
Годишно

Лечебни заведения за
болнична
помощ

231

Описание на изследването/дейността

Ресурси и дейност на
лечебните заведения
за болнична помощ;
национално и областно ниво

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Ресурси и дейност на
Изчерпацентровете за транстелно
фузионна хематология; Годишно
национално и областно ниво

Ресурси и дейност на
центровете за хемодиализа; национално и
областно ниво

Заболеваемост и болестност от активна
туберкулоза и хронични неспецифични
белодробни заболявания; национално и
областно ниво

237 Центрове за
трансфузионна хематология

238 Центрове за
хемодиализа

239 Регистрирани заболявания
от активна
туберкулоза
и хронични
неспецифични белодробни заболявания

Изчерпателно
Годишно

Срок

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
18.01.2012 г.
от пневмофтизиатричните заведения

Чрез формуляр на Задължително 29.03.2012 г.
хартиен носител
10.01.2012 г.
от центрове за
хемодиализа

Чрез формуляр на Задължително 30.03.2012 г.
хартиен носител
10.01.2012 г.
от центрове за
трансфузионна
хематология

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
18.01.2012 г.
от пневмофтизиатричните заведения

Държавен
бюджет
(лева)

Интернет страница на
Бюджет
НЦОЗА;
на
Публикация на НЦОЗА;
НЦОЗА
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Информационна услуга
по заявка

Специализирана печатна Бюджет
и електронна публикация: на
„Здравеопазване“;
НЦОЗА
Информационна услуга
по заявка

Специализирана печатна Бюджет
и електронна публикация: на
„Здравеопазване“;
НЦОЗА
Информационна услуга
по заявка

Публикация на НЦОЗА;
Бюджет
Специализирана печатна на
и електронна публикация: НЦОЗА
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Информационна услуга
по заявка

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Публикация на НЦОЗА;
Бюджет
Специализирана печатна на
и електронна публикация: НЦОЗА
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
18.01.2012 г.
от онкологични
заведения

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Ресурси и дейност на
Изчерпапневмофтизиатрични- телно
те заведения; нациоГодишно
нално и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

92

236 Пневмофтизиатрични
заведения

235 ОнкологичРесурси и дейност на
ни заведения онкологичните заведения; национално и
областно ниво

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Заболеваемост и боИзчерпалестност от злокачест- телно
вени новообразувания; Годишно
национално и областно ниво

Регистрирани заразни Изчерпазаболявания; нациотелно
нално и областно ниво Годишно

Случаи на хоспитаИзчерпализации по вид на
телно
заболяването (по
Годишно
МКБ – 10-а ревизия);
по възрастови групи 0,
0 – 17, 18 – 64 и над 65
години; национално и
областно ниво

Регистрирани заболявания от злокачествени
новообразувания

241

242 Регистрирани заразни
заболявания

243 Хоспитализирани
случаи в лечебните заведения със
стационар

Изчерпателно
Годишно

Заболеваемост и болестност от кожно-венерологични заболявания; национално и
областно ниво

240 Регистрирани заболявания от
венерически
болести

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№
Срок

Чрез формуляр на Задължително 30.05.2012 г.
хартиен носител
25.01.2012 г.
от всички лечебни заведения със
стационар

Задължи28.02.2012 г.
телно до 5-о
число – месечен отчет за
предходния
месец;
до 11.01.2012 г. –
за годишния
отчет

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
Интернет страница на
на
НЦОЗА;
НЦОЗА
Публикации на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Интернет страница на
Бюджет
НЦОЗА;
на
Публикация на НЦОЗА;
НЦОЗА
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“

Интернет страница на
Бюджет
НЦОЗА;
на
Публикация на НЦОЗА;
НЦОЗА
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
хартиен и електронен носител
от РИОКОЗ

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
18.01.2012 г.
от онкологични
заведения

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

Интернет страница на
Бюджет
НЦОЗА;
на
Публикация на НЦОЗА;
НЦОЗА
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа
база данни „Здраве за
всички“

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез формуляр на Задължително 30.04.2012 г.
хартиен носител
18.01.2012 г.
от кожно-венерологичните заведения

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността
Експертно решение на ТЕЛК

Задължително

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
30.05.2012 г.

Срок

Интернет страница на
НЦОЗА;
Анализи;
Публикации

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Данни за
2010 г. –
20.08.2012 г.

Интернет страница на
НОИ;
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Бюджет
на НОИ

ЕК
(лева)

Бюджет
на НОИ

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
(лева)

Изчерпателно
Месечно
Тримесечно
Годишно

Изчерпателно
Месечно
(тримесечно по
месеци)

Превозени товари и
пътници и извършена
работа по вид на превоза; национално ниво

Обем на превозите
през летищата – общо,
по етап на полета и по
начален и краен пункт
на полета; национално
ниво

Чрез отчетни
форми от летищни администрации

Чрез отчетна
форма от авиационните оператори
(месечно и тримесечно за операторите, извършващи
редовни превози,
а годишно – за
всички останали)

Предварителни
годишни данни
за 2011 г. –
24.02.2012 г.;
Окончателни
годишни данни
за 2011 г. –
31.05.2012 г.

Задължител3 месеца след
но 15-о число отчетното трислед отчетния месечие
месец

Задължително 15-о число
след отчетния месец;
15.02.2012 г. –
предварителни годишни данни;
17.05.2012 г. –
окончателни
годишни
данни

Общи печатни и електронни публикации;
Форми за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга
по заявка

Бюджет
на ГД
„ГВА“

Бюджет
на ГД
„ГВА“

ДЪРЖАВЕН

246 Въздушен
транспорт

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „РЕГИСТРИ И СТАТИСТИКА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“ НА ГД „ГРАЖДАНСКА
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ КЪМ МТИТС

Чрез статистиче- Задължителската система на но
НОИ; съгласно
Наредбата за
установяване,
разследване, регистриране и отчитане на трудовите
злополуки

Бюджет
на
НЦОЗА

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

94

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

245 Трудови зло- Трудови злополуки,
Изчерстанали с наетите
полуки
пателно
лица;
Текущо
организационно-техническите и материални причини за условията на труд; национално и областно ниво

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ГД „АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ“ КЪМ НОИ

244 Инвалидизи- Брой, тежест и срок
Изчерпарани лица
на инвалидност, пол и телно
възраст
Годишно

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Описание на изследването/дейността

Парк ВС и персонал;
национално ниво

Финансови данни за
летища, авиационни
оператори и РВД

Данни за движения по
трасетата

Срок

Чрез отчетна фор- Задължително 30.03.2012 г.
ма от ДП „РВД“
24.02.2012 г.

Чрез отчетни фор- Задължително 31.05.2013 г.
ми от авиационни 30.04.2013 г.
оператори, летищни администрации и ДП „РВД“
Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Чрез отчетна фор- Задължително 09.03.2012 г.
ма от авиационни 24.02.2012 г.
оператори

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
(лева)

Пристанищен трафик,
характеризиращ превозените товари по вид,
начин на превоз, флаг
на кораба, направление на превозите; по
статистически пристанища

Пристанищен трафик,
характеризиращ превозените товари по
вид, начин на превоз,
флаг на кораба, направление на превозите; по статистически
пристанища

Дейност на
морските
пристанища

248 Дейност
на речните
пристанища
(вътрешноводни пътища)

247

Изчерпателно
Тримесечно и
годишно

Изчерпателно
Тримесечно и
годишно

Речни пристанищни оператори.
Чрез програмен
продукт STAT
919, модул „Речни
пристанища“ и
Речна БД

Морски пристанищни оператори.
Чрез програмен
продукт STAT 919,
модул „Морски
пристанища“ и
Морска БД

Задължително за тримесечие: IV
тр. на 2011 г.
29.04.2012 г.;
29.07.2012 г.;
28.10.2012 г.; и
годишни данни за 2012 г.

Задължително
за тримесечие: IV тр.
на 2011 г.
29.04.2012 г.;
29.07.2012 г.;
28.10.2012 г.; и
годишни данни за 2012 г.

4 месеца след
отчетния период
за всяко отчетно тримесечие:
30.04.2012 г.;
31.07.2012 г.;
30.10.2012 г.;
31.01.2013 г.;
и годишен отчет
31.05.2013 г.

4 месеца след
отчетния период
за всяко отчетно тримесечие:
30.04.2012 г.;
31.07.2012 г.;
30.10.2012 г.;
31.01.2013 г.;
и годишен отчет
31.05.2013 г.

Специализирани електронни форми на Евростат съгласно Регламент
№ 1365/ЕС;
Информационна услуга
по заявка

Специализирани електронни форми на Евростат съгласно Директива
№ 2009/42/ЕО;
Информационна услуга по
заявка

В рамките на
бюджета
на ИА
„Морска
администрация“

В рамките на
бюджета
на ИА
„Морска
администрация“

В рамките
на бюджета
на ИА
„Морска
администрация“

В рамките
на бюджета
на ИА
„Морска
администрация“

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „ПРИСТАНИЩА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ“ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ КЪМ МТИТС

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Срок

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
(лева)

Система за
земеделска
счетоводна
информация – данни
за 2011 г. и
2012 г.

Събиране на счетоводна Извадково
и друга информация от Годишно
земеделски стопанства,
определени чрез извадка
на база информация за
типологията на стопанствата от преброяването.
Счетоводни данни за
стопанствата за 2011 г.
и текущо за 2012 г. за
стопанствата, които не
водят счетоводство

Чрез формуляри на
хартиен носител за
стопанствата, които
водят счетоводство,
и за стопанствата,
които не водят счетоводство

Преброяване
на земеделските стопанства – 2010 г.

Статистически регистър
на земеделските стопанства

251

Изчерпателно
Еднократно
на 10 години

Проучване, разработва- Годишно
не и внедряване на статистически регистър на
земеделските стопанства
въз основа на данните
от преброяването на
земеделските стопанства
през 2010 г.

Структура и типология
на земеделските стопанства, използвана работна ръка, производствени
методи в земеделските
стопанства

Проучване на
Задължително
възможните източници

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 01.12.2010 г.
вю със земеделските производители

Съгласно сроковете в споразуменията за обмен
на данни

31.03.2012 г.

Резултати
за 2011 г. –
31.03.2013 г.;
Резултати
за 2012 г. –
31.03.2014 г.

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или електронна публикация;
Специализирана печатна и/
или електронна публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Магнитен носител

В рамките на бюджета на
преброяването

МЗХ –
целево
финансиране
от държавния
бюджет
332602

Интернет страницата на
Бюджет
МЗХ;
на МЗХ –
Специализирана печатна и/ 320000
или електронна публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

В рамките на
бюджета
на преброяването

МЗХ –
целево
финансиране
от държавния
бюджет
332602

Бюджет
на
МЗХ –
320000

ДЪРЖАВЕН

250

Доброволно
28.02.2012 г. –
за стопанствата, които не
водят счетоводство (данни
за 2011 г.);
31.05.2012 г. – за
стопанствата,
които водят
счетоводство
(данни за
2011 г.);
текущо през
2012 г. – за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за
2012 г.)

96

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

249

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „АГРОСТАТИСТИКА“ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ“
В МЗХ
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Тема на изследването/
дейността

Описание на изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Брой на заложените
яйца за инк убаци я
и реализирани еднодневни пилета през
2012 г.; национално
ниво

Брой на ж ивотниИзвадте към 01.11.2012 г.,
ково
производство и реаГодишно
лизаци я на основни
ж ивотинск и проду кти; национално
ниво и статистическ и
райони

Брой на птиците към Извад31.12.2011 г., произково
водство на яйца и
Годишно
у гоени птици за к лане през 2011 г.; национално ниво и статистическ и райони

254 Люпилните
в Българи я

255 Селскостопанск и ж ивотни – свине, птици,
ЕРД и ДРД

256 Птицевъдството в
Българи я

Изчерпателно
Месечно

Изчерпателно
Месечно

Количество събрано
и преработено мл яко и производство
на млечни проду кти
през 2012 г.; национално ниво

253 Млекопреработвателни предприяти я и производство
на млечни
проду кти

Изчерпателно
Месечно

Брой на зак ланите
ж ивотни и птици в
к ланиците и количество месо по видове
през 2012 г.; национално ниво

252 К ланици
и производство на
месо

А нкетна карта
Персонално интервю със земеделск ите производители

Задълж ително
30.04.2012 г.

Задълж ително
30.11.2012 г.

31.05.2012 г.

Предварителни данни –
15.02.2013 г.
Окончателни –
15.05.2013 г.

Задъл ж ител- Ежемесечно 30
но – до 25-о
дни след отчетчисло след
ни я месец
отчетни я месец

Задъл ж ител- Ежемесечно 45
но – до 30 -о
дни след отчетчисло след
ни я месец
отчетни я месец

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикаци я;
Специализирана печатна
и/или електронна публикаци я;
Въпросник за меж ду народни организации

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикаци я;
Специализирана печатна
и/или електронна публикаци я;
Въпросник за Евростат
и меж ду народни организации;
Информационна услу га
по за явка

Интернет страницата на
МЗХ;
Въпросник за Евростат;
Информационна услу га
по за явка

Интернет страницата на
МЗХ;
Въпросник за Евростат;
Информационна услу га
по за явка

Интернет страницата на
МЗХ;
Въпросник за Евростат;
Информационна услу га
по за явка

Форма на предоставяне

Бюд жет
на
МЗХ –
80000

Бюд жет
на
МЗХ –
190000

Бюд жет
на
МЗХ –
12000

Бюд жет
на
МЗХ –
55200

Бюд жет
на
МЗХ –
24000

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюд жет
на
МЗХ –
80000

Бюд жет
на
МЗХ –
190000

Бюд жет
на
МЗХ –
12000

Бюд жет
на
МЗХ –
55200

Бюд жет
на
МЗХ –
24000

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

А нкетна карта
Персонално интервю със земеделск ите производители

А нкетна карта
Интервю с у правител я на предпри ятието

А нкетна карта
Интервю с у правител я на предпри ятието

А нкетна карта
Интервю с у правител я на предпри ятието

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задъл ж иЕжемесечно 60
телно – 30 -о дни след отчетчисло след
ни я месец
отчетни я месец

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ТЕМ А 4.5. ПРОИЗВОДСТВО Н А СЕЛСКОСТОП А НСК И ПРОД У КТИ

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

Реколтирани площи,
Извадково Анкетна карта
Задължително Окончателни
производство и средни Годишно
Персонално ин15.12.2012 г.
данни –
добиви на плодове –
тервю със земе31.03.2013 г.
реколта 2012. Реализаделските произвоция на готовата продители
дукция; национално
ниво и статистически
райони

260 Производство на плодове – реколта 2012

Бюджет
на
МЗХ –
33000

Бюджет
на
МЗХ –
65000

Бюджет
на
МЗХ –
12000

Бюджет
на
МЗХ –
25000

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Бюджет
на
МЗХ –
33000

Бюджет
на
МЗХ –
65000

Бюджет
на
МЗХ –
12000

Бюджет
на
МЗХ –
25000

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет страницата на
МЗХ;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Интернет страницата на
МЗХ;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за международни организации

Форма на предоставяне

Източник на
финансиране

98

Извадково Анкетна карта
Задължително Предварителни
Годишно
Персонално ин30.11.2012 г.
резултати –
тервю със земе30.01.2013 г.;
делските произвоОкончателни
дители
резултати –
30.09.2013 г.

Задължително 15.08.2012 г.
31.07.2012 г.

Площ, производство
и средни добиви от
полски култури – реколта 2012. Прогноза
за засетите площи за
следващата стопанска
година; национално
ниво и статистически
райони

Извадково Анкетна карта
Годишно
Директно наблюдение на терена

259 Добиви и
производство
от полски
култури –
реколта 2012

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Задължително 15.05.2012 г.
15.04.2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Площи, засети с
пшеница и ечемик
през стопанската
2011/2012 г., изследване на добива преди
жътва и прогноза за
производството; национално ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

258 Оценка на
добива и
прогноза за
производството на
пшеница и
ечемик – реколта 2012

Описание на изследването/дейността

Брой на пчелните се- Извадково Анкетна карта
мейства, производство Годишно
Персонално ини реализация на мед
тервю с пчелари
през 2011 г.; национално ниво и статистически райони

Тема на изследването/
дейността

257 Пчеларството в България

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Производство
на зеленчуци – реколта
2012

Преработка
на плодове
и зеленчуци
през 2011 г.

Производство Плододаващи площи,
на грозде –
производство и средни
реколта 2012
добиви на грозде. Разпределение на произведеното грозде. Производство на вино и други
продукти; национално
ниво и статистически
райони

262

263

264

Извадково
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Зеленцуци –
Извадково
Годишно

Изчерпателно
На всеки
пет години

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

Задължително
30.04.2012 г.

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 15.12.2012 г.
вю със земеделските производители –
за производството
на грозде;
Данни от административен източник: ИАЛВ – за
производството на
вино

Анкетна карта
Интервю с управителя на предприятието

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.11.2012 г.
вю със земеделските производители

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.09.2012 г.
вю със земеделските производители

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни
Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или електронна публикация;
Специализирана печатна и/
или електронна публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Форма на предоставяне

Окончателни данни –
31.03.2013 г.

31.07.2012 г.

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или електронна публикация;
Специализирана печатна и/
или електронна публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или електронна публикация;
Специализирана печатна и/
или електронна публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни
Интернет страницата на
данни 31.01.2013 г. МЗХ;
Окончателни
Обща печатна и/или елек31.03.2013 г.
тронна публикация;
Специализирана печатна и/
или електронна публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

30.09.2013 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Бюджет
на
МЗХ –
38000

Бюджет
на
МЗХ –
9000

Бюджет
на
МЗХ –
47000

Бюджет
на
МЗХ –
300000

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
на
МЗХ –
38000

Бюджет
на
МЗХ –
9000

Бюджет
на
МЗХ –
47000

Бюджет
на
МЗХ –
300000

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Преработка на плодове и зеленчуци през
2011 г. – национално
ниво

Реколтирани площи със
зеленчуци, производство
и средни добиви – реколта 2012. Реализация
на готовата продукция;
национално ниво и статистически райони

Възрастова структура и
гъстота на насажденията от определени овощни видове; национално
ниво и NUTS 2

Структура на
насаждения
с определени
овощни видове

261

Описание на изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9

Анкетна карта
Интервю с управителя на предприятието

Анкетна карта
Интервю с управителя на предприятието

Задължително
30.04.2012 г.

Задължително
15.04.2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

Заетост и използване
на територията на
страната през 2012 г.
(БАНСИК 2012); национално ниво и статистически райони

Извадково Анкетна карта
ЗадълГодишно
Директно наблю- жително
дение на терена
31.07.2012 г.

31.10.2012 г.

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Форма на предоставяне

Бюджет
на
МЗХ –
90000

Бюджет на
МЗХ –
10000

Бюджет
на
МЗХ –
8000

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
на
МЗХ –
90000

Бюджет
на
МЗХ –
10000

Бюджет
на
МЗХ –
8000

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

267 Заетост и
използване
на територията на България през
2012 г.

30.06.2012 г.

30.06.2012 г.

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

100

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

Количество прераИзчерпаботено мляко и протелно
изводство на млечни Годишно
продукти за 2011 г.;
национално и областно ниво

Начин на
провеждане на
изследването/дейността

266 Млекопреработвателни
предприятия
и производство на
млечни продукти през
2011 г.

Описание на изследването/дейността

Брой на закланите
Изчерпаживотни и птици в
телно
кланиците и количе- Годишно
ство месо по видове –
за 2011 г.; национално
и областно ниво

Тема на изследването/
дейността

265 К ланици и
производство на месо
през 2011 г.

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Проект:
LUCAS 2012

268

Териториално статистическо проучване използването и заетостта на земните площи

Описание на изследването/дейността

Извадково

Начин на
провеждане на
изследването/дейността
Директно наблюдение на терена
и заснемане заетостта на площите в определени
точки

Изследване
употребата
на продукти
за растителна защита

Използване на продукти за растителна
защита при отглеждането на пшеница,
царевица, слънчоглед
и рапица през стопанската 2011/2012 г.;
национално ниво

Извадково на 5
години

Анкетна карта
Персонално интервю със земеделските производители

Задължително
30.09.2012 г.

30.12.2015 г.

юни 2013 г.

Срок

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Технически доклад

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите

Бюджет на
МЗХ –
80000

Държавен
бюджет
(лева)
Предварителен
бюджет
на
проекта
216352

ЕК
(лева)

Източник на
финансиране

Бюджет
на
МЗХ –
80000

Предварителен
бюджет
на проекта
216352

Бюджет
(лева)

Образуване,
оползотворяване и
обезвреждане на опасни отпадъци
по код

Образуване, оползотворяване и обезвреждане на опасни
отпадъци по код; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез отчети на
хартиен носител
от стопански
субекти, генериращи опасни
отпадъци.
Данни на ИАОС

Задължително
30.03.2012 г.

14.12.2012 г.

Интернет страница на
ИАОС;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна публикация:
„Околна среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Бюджет
на
ИАОС –
8400

Бюджет
на
ИАОС –
8400

ВЕСТНИК

369

270

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО
ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ

269

юни – септември
2012 г.

Източници и фор- Задължение
ма на събиране
на респонденна данните
тите по предоставяне на
данни

ТЕМА 4.7. СТАТИСТИКА ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Тема на изследването/
дейността

№

БРОЙ 7
С Т Р. 1 0 1

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 39
ОТ 19 ЯНУАРИ 2012 Г.

за оттегляне на Решение № 427 на Министерския съвет от 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1 Нови пазар“, разположена
на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна
На основание чл. 156, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Оттегля Решение № 427 на Министерския
съвет от 2011 г. за издаване на разрешение
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площта
„Блок 1 Нови пазар“, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич,
Шумен и Варна, при условията на чл. 156,
ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния
кодекс, като не дава разрешение за търсене
и проучване на шистов газ.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
520

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28
и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16
и 44 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 25 думите „14-дневен срок“ се
заменят с „30-дневен срок“.
§ 2. В чл. 33а, ал. 1 думите „чл. 31, т. 7“ се
заменят с „чл. 31, ал. 1, т. 7“.
§ 3. Създава се чл. 33д:
„Чл. 33д. (1) Акцизната ставка по чл. 31,
ал. 1, т. 7 от закона се прилага и за бира,
произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга
държава членка.

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

(2) За прилагане на ал. 1 лицата, които
освобождават за потребление бира, следва
да разполагат с документ, удостоверяващ, че
бирата е произведена от независима малка
пивоварна, издаден от компетентните власти
на държавата членка.
(3) Документът по ал. 2 се прилага към
акцизната декларация.“
§ 4. В чл. 48б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 се допуска еднократно лицата да заявят и получат брой бандероли, който не надвишава количеството на
освободените за потребление акцизни стоки,
подлежащи на облепване с бандерол.“
§ 5. Член 55и се изменя така:
„Чл. 55и. (1) В случаите по чл. 75а, ал. 1
от закона, когато от територията на страната
акцизни стоки са изпратени до територията
на друга държава членка или са изнесени,
доказателството, че движението под режим
отложено плащане на акциз е приключило,
се предоставя под формата на документ, издаден или заверен от компетентните органи
на държавата членка на получаване или от
митническото учреждение, в което е подадена
декларацията за износ.
(2) При наличие на доказателствата по
ал. 1 компетентното митническо учреждение
на изпращача приключва движението в компютърната система.
(3) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона
доказателството, че движението на акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз
е приключило на територията на страната,
се предоставя от компетентното митническо
учреждение на получателя под формата на
заверка на документ, съдържащ реквизитите
на съобщението за получаване.
(4) За целите на прилагане на ал. 3 получателят предоставя на компетентното митническо учреждение за заверка документ на
хартиен носител, съдържащ реквизитите на
съобщението за получаване.
(5) Компетентното митническо учреждение
на получателя заверява документа по ал. 4
след извършване на проверка за установяване
получаването на акцизните стоки и завеждането им в материалната отчетност.“
§ 6. В чл. 72б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „но не по-късно от нейното
подаване“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „но не по-късно от подаването на акцизната декларация“ се заличават.
§ 7. В чл. 76, ал. 4 се създава т. 34:
„34. код 72 – за енергийни продукти, съдържащи биогорива повече от 5 на сто.“

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В чл. 108а, ал. 2, т. 2 думата „акселерометрични“ се заличава.
§ 9. В чл. 111, ал. 1 думата „внесли“ се
заменя с „начислили“.
§ 10. Точка 14 към приложение № 5 към
чл. 27, ал. 1 се изменя така:
„14. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени
да подписват електронни административни
документи, и спесимени на подписите им,
включително и копия от удостоверенията за
електронен подпис – за лицата/служителите,
упълномощени да подписват електронни административни документи.“
§ 11. В т. 7 към приложение № 7в към
чл. 37б, ал. 1 след думите „спесимени на подписите им“ се поставя запетая и се добавя
„включително и копия на удостоверенията за
електронен подпис – за лицата/служителите,
упълномощени да подписват електронни административни документи“.
§ 12. В т. 8 към приложение № 7д към
чл. 37в, ал. 1 след думите „спесимени на подписите им“ се поставя запетая и се добавя
„включително и копия на удостоверенията за
електронен подпис – за лицата/служителите,
упълномощени да подписват електронни административни документи“.
§ 13. В т. 5 към приложение № 7ж към
чл. 37г, ал. 1 след думите „спесимени на
подписите“ се поставя запетая и се добавя
„включително и копия на удостоверенията за
електронен подпис – за лицата/служителите,
упълномощени да подписват електронни административни документи“.
§ 14. В приложение № 7к към чл. 55а, ал. 2
се създава ред E017:
„
E017

Е

kg

Енергийни продукти с код
по КН 3811 21 и 3811 29

“
Заключителна разпоредба
§ 15. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Симеон Дянков
511

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от
2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 19 към чл. 3, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел IІ:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

1.1. В т. 1.1.7 изречение второ се изменя така:
„Вътрешният диаметър на отвора за измерване
следва да позволява извършването на метрологичен контрол.“
1.2. Създава се т. 1.1.11:
„1.1.11. Изискванията на т. 1.1.7, 1.1.8 и 1.1.9
не се прилагат за резервоарите, предназначени
за съхранение на втечнени въглеводородни
газове под налягане (LPG).“
1.3. Точка 3.3.2.3 се изменя така:
„3.3.2.3. Провеждане на първоначална проверка след монтиране на нивомерна измервателна система.
А) Калибриране на резервоара.
Б) Проверка на термометъра.
В) Проверка на електронните автоматични
нивомери в монтирано положение на функциониращ резервоар.
Г) Проверка на нивомерна измервателна
система – определяне на обема на течността
в резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните
нивомери.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Параграф 29 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 48 от 2011 г.) се изменя така:
„§ 29. В срок до две години след изтичане
на срока по § 28:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни
таблици на резервоарите от неакредитирани
лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за
измерване;
3. проверката на електронните автоматични
нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.“
§ 3. Параграф 30 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 48 от 2011 г.) се изменя така:
„§ 30. Нивомерните измервателни системи
подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2012 г. и на последваща периодична
проверка всяка година.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Симеон Дянков
512
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № Н-2
от 12 януари 2012 г.

за определяне размера на възнаграждението
на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от
Закона за културното наследство или съобщили
ценна информация за такива вещи
Г л а в а

п ъ р в а

УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи на музеите
по реда на чл. 93 от Закона за културното
наследство (ЗКН) или съобщили ценна информация за такива вещи.
Чл. 2. Право на възнаграждение има лице:
1. което е намерило вещ в случаите по
чл. 88 и 91 от Закона за собствеността (ЗС),
уведомило е най-близкия държавен, регионален или общински музей в 7-дневен срок и е
предприело необходимите действия за запазване
на вещта в състоянието, в което я е намерило,
до предаването є на компетентните органи;
2. което е съобщило ценна информация за
намерена вещ.
Чл. 3. (1) Възнаграж дение се определя
само в случаите, когато намерената вещ бъде
идентифицирана от съответния музей като
движима културна ценност.
(2) Възнаграждението се определя с оглед
значението на вещта и приноса на лицето за
нейното запазване и може да бъде в размер
до 5000 лв.
(3) Размерът на възнаграждението не може
да бъде обвързан в процентно отношение със
стойността на движимата културна ценност.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 4. Определянето на възнаграждение в
случаите по чл. 2 се извършва от експертнооценителна комисия към държавен, регионален
или общински музей.
Чл. 5. (1) Експертно-оценителната комисия
към музея се назначава със заповед на директора за срок 1 година.
(2) В състава на комисията се включват:
главен уредник, счетоводител на музея и съответните уредници от музея по профили. За
председател на комисията може да бъде определен заместник-директор или главен уредник,
а в случаите, когато такива длъжности не
съществуват – председателят се определя от
директора.
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(3) Когато не могат да бъдат осигурени съответните специалисти, в състава на комисията
се включват представители от специализиран
музей, а при необходимост – и външни експерти.
(4) Отношенията с външните експерти от
състава на комисията по ал. 1 се уреждат с
договор.
Чл. 6. Промени в състава на комисията
могат да се правят в следните случаи:
1. при трайна невъзможност за период
1 година на някои от членовете да участват
в заседанията;
2. при прекратяване на трудовоправните
отношения с музея;
3. при повече от три последователни отсъствия от заседанията на комисията.
Чл. 7. (1) За определяне на възнаграждение
за предадена вещ или за съобщена ценна информация се подава заявление до музея, приел
вещта или получил информацията.
(2) Към заявлението се прилагат доказателства за:
1. уведомяването на държавен, регионален
или общински музей в 7-дневен срок от намиране на вещта;
2. запазването на вещта във вида и в състоянието, в което е намерена, до момента на
предаването є на компетентните органи.
(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда в
2-месечен срок. В зависимост от характеристиката и състоянието на вещта този срок може
да бъде удължен до 6 месеца.
Чл. 8. (1) Експертно-оценителната комисия
насрочва заседание в 10-дневен срок от подаване на заявлението.
(2) За провеждане на заседанието е необходимо да бъдат представени:
1. заявлението с всички приложени към
него доказателства;
2. експертна оценка за идентификация на
вещта като движима културна ценност;
3. декларация за липса на личен интерес от
определяне на възнаграждението на съответната движима културна ценност от членовете
на комисията.
(3) Комисията има право да събира нови
доказателства, ако това е необходимо за правилното решаване на въпроса.
(4) В случай че по преписката има данни за
извършено престъпление, се уведомява незабавно директорът на музея и се сигнализират
органите на Министерството на вътрешните
работи. Разглеждането на заявлението се спира
до приключване на разследването.
Чл. 9. (1) Заседанието на експертно-оценителната комисия се свиква от председателя.
(2) Комисията приема решения с мнозинство от две трети.
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(3) За всяко заседание на комисията се
води протокол, в който се вписват взетите от
комисията решения.
(4) Протоколите от заседанията се номерират за всяка година от едно до безкрайност,
подреждат се в папки, прошнуроват се, заверяват се с подписа на директора на съответния
музей, подпечатват се с печата на музея и се
съхраняват в научния архив.
Чл. 10. Директорът на музея разглежда
и взема решения по възражения за определените от експертно-оценителната комисия
възнаграждения. Възраженията се подават
до директора на музея чрез председателя на
комисията в писмена форма в тримесечен
срок от получаване на съобщението за решението на съответната комисия. Решението
на директора на музея е окончателно и се
съобщава на лицата в едномесечен срок от
постъпването на възражението.
Чл. 11. (1) Определените от комисията
възнаграждения се изплащат със средства от
бюджета на съответния държавен, регионален
или общински музей, поел съхраненито на
вещта.
(2) Изплащането се извършва въз основа на
акт за приемане на движима културна ценност
и протокола на комисията. В случай че не са
предвидени средства по бюджета за изплащане
на възнагражденията, финансиращият орган
следва да предприеме необходимото, за да
предвиди средства най-късно в следващия
бюджет.
(3) В слу чаите на чл. 88 от Закона за
собствеността определеното от комисията
възнаграждение се изплаща след изтичане на
едногодишния срок от намирането на вещта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба: „ценна
информация“ е информация, въз основа на
която може да се установи местонахождението
на вещ по чл. 88 или 91 ЗС, да се предприемат
действия за опазването є, да се предотврати
нейното унищожаване, повреждане или незаконното є присвояване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 2 от
1998 г. за определяне възнагражденията и стойността на движими паметници на културата,
предоставени на музеите (обн., ДВ, бр. 99 от
1998 г.; изм., бр. 49 от 1999 г.).
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 95,
ал. 2 от Закона за културното наследство.
Министър: Вежди Рашидов
401
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Із-33
от 11 януари 2012 г.

за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Инструкцията регламентира реда за
осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи (НАВР) при бедствия
от Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) и
териториалните є звена.
Чл. 2. Неотложните аварийно-възстановителни работи се провеждат в зоната на
бедствие при:
1. авария в АЕЦ;
2. авария с радиоактивни източници;
3. авария с отделяне на опасни химически
вещества (ОХВ);
4. откриване на неизвестни по състав и
произход вещества;
5. земетресение;
6. наводнение;
7. горски пожари и пожари, създаващи
предпоставка за екологична катастрофа;
8. обилни снеговалежи;
9. транспортни инциденти;
10. активизирани свлачища;
11. силни ветрове, бури и смерчове.
Чл. 3. При НАВР приоритетно се извършват
дейности за осигуряване живота и здравето
на населението.
Чл. 4. (1) За успешното провеждане на НАВР
зоната на бедствието се разделя на сектори,
участъци и обекти за работа.
(2) Секторът включва един или повече
участъка, в които се извършват НАВР.
(3) Участъкът за работа включва един или
няколко обекта и се определя от участващите
сили и средства.
(4) Обектът е конкретното място, където се
провежда НАВР от един или няколко екипа.
Чл. 5. (1) Дейностите по провеждане на
НАВР се координират от ръководител на
място, определен съгласно Закона за защита
при бедствия.
(2) Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите
на Единната спасителна система (ЕСС) при
провеждането на дейности по чл. 2.
(3) При необходимост ръководителят на
място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
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Г л а в а

в т о р а

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА НАВР
Чл. 6. (1) Информация за необходимостта от провеждане на НАВР се получава от
оперативните центрове (ОЦ) на Столично
управление „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (СУПБЗН) или на областните
управления „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (ОУПБЗН).
(2) След получаване на информацията дежурният в ОЦ:
1. изяснява обстановката;
2. изпраща дежурните екипи на мястото
на събитието;
3. докладва на началника на СУПБЗН/
ОУПБЗН и информира Националния оперативен център за предприетите действия по
провеждане на НАВР;
4. изпълнява разпорежданията на началника
на СУПБЗН/ОУПБЗН;
5. изпълнява съответните стандартни оперативни процедури (СОП) по Закона за защита
при бедствия.
Чл. 7. Ръководителят на място в района
на бедствието отговаря за провеждането на
НАВР и:
1. изяснява и оценява обстановката и в зависимост от характера и размера на бедствието
определя вида, обема и реда за провеждане
на НАВР;
2. при необходимост изисква допълнителен
ресурс от сили и средства;
3. определя реда за взаимодействие с участващите сили от ЕСС;
4. контролира спазването на безопасни
условия на труд;
5. ръководи и координира действията при
провеждане на НАВР;
6. при изменение на обстановката пренасочва
силите и средствата към местата, където са
най-необходими;
7. предава своевременно информация в ОЦ
за хода на провеждане на НАВР;
8. при продъл ж ително провеж дане на
НАВР осигурява посменна работа на екипите
съобразно условията, спецификата на работа
и наличните сили и средства;
9. преди провеждане на НАВР организира
извършването на специализиран инструктаж
и инструктаж за безопасни условия на труд.
Чл. 8. Неотложните аварийно-възстановителни работи се провеждат по решение на ръководителя на място до осигуряване на условия
за извършване на възстановителните работи.
Чл. 9. (1) Смяната на екипите, извършващи
НАВР (за почивка, хранене и др.), се извършва
по разпореждане на ръководителя на място
без прекъсване на работата чрез подмяната им
непосредствено на работните места в обектите.
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(2) При смяната екипите се запознават от
ръководителя на място със:
1. обстановката в обекта на работа;
2. обема, характера и условията на изпълняваната работа;
3. реда за взаимодействие между силите
на ЕСС.
(3) Техниката остава в обекта за работа, като
се извършва само смяна на обслужващия състав и зареждане с гориво-смазочни материали.
(4) Редът за санитарната обработка на сменения състав, деконтаминацията на техниката
и защитното облекло се определя от ръководителя на място.
Чл. 10. В обекта за провеждане на НАВР
с помощта на органите на полицията не се
допускат лица, нямащи отношение към извършваните дейности.
Чл. 11. След приключване на НАВР и завръщане в съответните служби се организира:
1. обслужване на техниката и възстановяване на постоянната є готовност (дозареждане
с гориво-смазочни материали, възстановяване
на консумативи и др.);
2. снемане на показанията на личните дозиметри след работа в среда на йонизиращи
лъчения и отразяването им в дневник;
3. изготвяне и изпращане до ОЦ на информация за възстановената готовност на екипите;
4. медицински преглед на личния състав
при необходимост.
Г л а в а

т р е т а

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА НАВР
Раздел I
Действие при аварии в атомна електроцентрала
Чл. 12. За провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и ликвидационни работи при обща радиационна
авария се създават обединени екипи от сили
и средства от съставните части на ЕСС.
Чл. 13. При обща радиационна авария се
изпълняват задачите, предвидени в Наредбата
за аварийно планиране и аварийна готовност
при ядрена и радиационна авария, приета с
Постановление № 313 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 2011 г.), и Националния
план за защита при бедствия, приет с Решение
№ 973 на Министерския съвет от 2010 г.:
1. извършване на радиационно разузнаване
със специализирани сили и средства, чиято
цел е своевременно доставяне на пълна и
достоверна информация за:
а) радиационната обстановка в зоната за
неотложни защитни мерки;
б) маршрутите за въвеждане на силите за
провеждане на НАВР;
в) маршрутите за евакуация на населението
от зоната за неотложни защитни мерки;
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г) основните и запасните райони на обединените контролно-пропускателни пунктове;
2. развръщане на обединени контролнопропускателни пунктове за извършване на
санитарна обработка на хората и деконтаминация на хора и техника, излизащи от зоната
за неотложни защитни мерки;
3. извършване на радиационен контрол;
4. организиране от ГДПБЗН – МВР временното съхранение на радиоактивни вещества,
чийто собственик не е известен, до предаването
им на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“;
5. при извършване на НАВР се спазва редът
за действие съгласно раздел ІІІ „Радиационна
защита“ на Инструкция № Із-2401 от 2011 г. за
химическа, биологическа и радиационна защита
при инциденти и аварии, свързани с опасни
вещества и материали (ДВ, бр. 76 от 2011 г.).
Раздел II
Действие при аварии с радиоактивни източници
Чл. 14. Аварии с радиоактивни източници са:
1. открити радиоактивни източници или
материали на нерегламентирани места;
2. изгубени или липсващи източници;
3. замърсени площи или предмети;
4. аварии в лаборатории, промишлени и/или
изследователски обекти;
5. аварии при транспорт на радиоактивни
източници.
Чл. 15. При авария с радиоактивен източник
се сформира авариен екип и се спазва редът
за действие съгласно раздел ІІІ „Радиационна
защита“ на Инструкция № Із-2401 от 2011 г.
за химическа, биологическа и радиационна
защита при инциденти и аварии, свързани с
опасни вещества и материали.
Чл. 16. Общите правила за безопасност
включват:
1. спазване на мерките за безопасни условия на труд при работа в среда с йонизиращи
лъчения;
2. работа на екипите със съответните защитни облекла и оборудване;
3. разчет на дозите, получени от работещите
по НАВР;
4. подмяна на екипите при достигане на
пределната доза съгласно таблиците за контрол
на дозата на аварийните работници – приложение № 1;
5. недопускане извършване на продължителни аварийни дейности в зони с мощност
на дозата, по-висока от 1 mSv/h;
6. недопускане консумиране на храна, вода,
напитки и пушене в замърсената зона;
7. докладване на ръководителя на място
при усложняване на обстановката.
Раздел III
Действие при аварии с отделяне на опасни
химически вещества
Чл. 17. Авариите с отделяне на опасни химически вещества (ОХВ) включват:
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1. отделяне на ОХВ в резултат на изтичане
или разлив;
2. разрушаване целостта на магистралните
продуктопроводи за течни или газообразни
химически вещества;
3. пожари, взривове и разрушения, свързани
с отделяне на ОХВ;
4. нарушаване на технологичния процес с
отделяне на опасни химически вещества;
5. аварии при транспорт на ОХВ.
Чл. 18. За отстраняване на последиците от
възникнали аварии и инциденти с отделяне
на ОХВ се извършват:
1. действия по ликвидиране на последиците
чрез отстраняване на причините и деконтаминация;
2. неутрализиране на разливи от киселини
или основи с използване на деконтаминиращи
вещества и разтвори;
3. ликвидиране на последствията от инциденти с живак, пестициди и неизвестни по
произход вещества;
4. локализиране на разливи на петролни
продукти;
5. поставяне на бонови заграждения във
водоеми, замърсени с петролни продукти, и
ограничаване на екологичното замърсяване.
Чл. 19. При възникване на аварии с отделяне на ОХВ НАВР се извършват от авариен
екип и се спазва редът за действие съгласно
раздел І „Химическа защита“ на Инструкция
№ Із-2401 от 2011 г. за химическа, биологическа
и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали.
Раздел IV
Действия при откриване на неизвестни по
състав и произход вещества
Чл. 20. Материалите за микробиологично
изследване задължително се вземат преди мероприятията за обеззаразяване на замърсения
район при спазване на условията за работа с
опасни отровни вещества.
Чл. 21. При откриване на твърди, течни и
прахообразни неизвестни вещества и намазки и
при вземане на проба от въздуха се предприемат
действия съгласно Процедура за действие при
откриване на неизвестни по състав и произход
вещества – приложение № 2.
Раздел V
Действия при земетресение
Чл. 22. Преди провеждането на НАВР при
земетресение се извършва разузнаване за определяне на:
1. маршрутите за придвижване до зоната
на поражение, състоянието на пътищата и
пътните съоръжения;
2. степента и характера на разрушенията;
3. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
4. местата за устройване на странични и
магистрални проходи;
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5. участъците с активизирани свлачища и
срутища;
6. местата и обектите, в които незабавно
трябва да започнат НАВР;
7. степента на разрушение на елементите
от мрежите и съоръженията от техническата
инфраструктура и вторичните поражения,
които са предизвикани от тях;
8. възможността за използване на различните
видове средства за комуникация;
9. възможността за използване на механизирани средства;
10. местата, удобни за развръщане на пунктове за управление;
11. огнищата на пожари;
12. наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ОХВ и причинители на
биологично заразяване;
13. наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над
допустимите стойности;
14. състоянието на хидротехнически съоръжения – язовири, диги, хвостохранилища и др.;
15. състоянието на жп мрежа, летища и
пристанища;
16. местата, удобни за развръщане на временни пунктове за съсредоточаване и сортиране
на пострадали;
17. подходящи места за развръщане на полеви болници;
18. подходящи места за съхранение на загиналите;
19. подходящи места за вертолетни площадки;
20. подходящи места за устройване на палаткови лагери, раздаване на храна, вода, медикаменти и други;
21. подходящи места за развръщане на
пропускателни пунктове от и към зоната на
поражение;
22. състоянието на епидемиологичната
обстановка;
23. състоянието на обекти, които могат
да предизвикат екологично замърсяване на
околната среда;
24. състоянието на социални заведения за
пребиваване на хора с психични увреждания,
възрастни, деца, лишени от родителски грижи,
места за лишаване от свобода;
25. състоянието на обекти от критичната
инфраструктура и стратегически обекти.
Чл. 23. По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка
на обстановката, поставя задачи на екипите,
определя реда за провеждане на НАВР и следи
за спазването на безопасните условия на труд.
Чл. 24. При провеждането на НАВР ръководителят на място предприема следното:
1. уведомява чрез ОЦ електроразпределителното дружество за изключване на ел.
захранването в района;
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2. уведомява чрез ОЦ операторите за прекъсване на водоподаването и продуктопроводите
за течни или газообразни вещества;
3. организира извършването на неотложни
укрепителни работи в полуразрушени сгради
и съоръжения;
4. организира осигуряването на достъп на
механизирани средства и техника до засегнатите райони;
5. организира извършването на гасителни
действия на възникнали пожари;
6. организира извършването на аварийно
отводняване на застрашени участъци;
7. организира отдимяването на задимени
помещения;
8. организира предприемането на превантивни мерки за недопускане на вторични вредни
последствия;
9. организира при необходимост разсредоточаването на вещи и ценности;
10. съдейства за организиране на палаткови
лагери за пострадалото население;
11. съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС;
12. организира разчистването на разрушения;
13. организира оказването на съдействие
при извършване на НАВР във водностопански
обекти съгласно аварийните планове.
Раздел VI
Действия при наводнение
Чл. 25. При провеждане НАВР вследствие
на наводнение се спазва редът за действие,
определен с Инструкция № Iз-2695 от 2011 г. за
реда за осъществяване на оперативна защита
при наводнения (ДВ, бр. 85 от 2011 г.).
Чл. 26. (1) Преди започване на НАВР се
създава необходимата организация за провеждането им.
(2) Всички участници при провеждане на
НАВР задължително работят със спасителни
светлоотразителни жилетки (елечета).
Чл. 27. При провеждане на НАВР в наводнени райони за работа през тъмната част
от денонощието се осигурява задължително
осветяване на обектите за работа.
Раздел VII
Действия при горски пожари и пожари, създаващи предпоставка за екологична катастрофа
Чл. 28. При провеждането на НАВР при
горски пожари и пожари, създаващи предпоставка за екологична катастрофа, се извършва
разузнаване за определяне на:
1. вида, скоростта на разпространение и
размерите на пожара,
2. релефа на местността;
3. развитието на пожара и разпространението
към населени места, обекти, сгради, сечища,
насаждения и др.;
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4. местата, които способстват за спиране
на горенето без намеса на хора и местата за
организиране на защитни линии (пътища,
просеки, потоци, поляни, падини, оголени
места и др.);
5. пътищата и подстъпите за придвижване;
6. водоизточници, които могат да бъдат
използвани;
7. състоянието на мрежите и съоръженията
от техническата инфраструктура в района на
пожара;
8. наличието на ОХВ, които има вероятност
да нанесат щети или да предизвикат екологично
замърсяване;
9. подходящи площадки за вертолети.
Чл. 29. По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка
на обстановката, поставя задачи на екипите,
определя реда за провеждане на НАВР и следи
за спазването на безопасните условия на труд.
Чл. 30. При извършване на НАВР при горски пожар и пожари, създаващи предпоставка
за екологична катастрофа, ръководителят на
място определя:
1. необходимостта от съсредоточаване на
сили и средства на мястото на пожара;
2. мерките, които следва да се предприемат;
3. необходимостта от специални мероприятия за неутрализиране или намаляване на
вредното въздействие от пожара;
4. необходимостта от изграждане на просеки,
затрупване с инертни материали (пръст) и създаване на заградителни пояси чрез изораване;
5. необходимостта от изграждане на заградителни валове (от пясък, пръст) или канавка
за предотвратяване разливането на леснозапалими течности или горими течности;
6. необходимостта от охлаждане на инсталации, съоръжения и резервоари след погасяването на пожара.
Раздел VIII
Действия при обилни снеговалежи
Чл. 31. При обилни снеговалежи се извършва
разузнаване за определяне на:
1. затрудненията и нарушенията в транспортните комуникации;
2. прекъснато електрозахранване;
3. нарушаването на водоснабдяването;
4. нарушаването на комуникационните
връзки;
5. блокираните населени места в резултат
на натрупаните преспи;
6. нарушено снабдяване на населението с
храна и продукти от първа необходимост;
7. затруднение при доставки на твърди и
течни горива за отопление;
8. затруднения при придвижване на медицинските екипи до блокирани от снега населени
места и необходимостта от транспортирането
на болни, родилки, нуждаещи се от хемодиализа до лечебни заведения;
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9. образуване на преспи и лавинни участъци
и блокиране на хора в планината.
Чл. 32. По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка
на обстановката, поставя задачи на екипите,
определя реда за провеждане на НАВР и следи
за спазването на безопасните условия на труд.
Чл. 33. Извършването на НАВР при обилни
снеговалежи се насочва към провеждане на
дейности и оказване съдействие на аварийните
екипи от структурите от ЕСС с цел ограничаване на щетите и осигуряване на условия за
възстановяване нормалния ритъм на живот.
Раздел IX
Действия при транспортни инциденти
Чл. 34. (1) При пътнотранспортни инциденти
се извършва разузнаване за определяне на:
1. затруднения и нарушения в транспортните
комуникации;
2. наличие на ОХВ, радиоактивни източници, опасни товари и/или взривоопасни
концентрации;
3. необходимост от привличане на допълнителни сили и средства за разчистване на
района на катастрофата след приключване на
съответните процесуално-следствени действия;
4. необходимост от уведомяване на собственика на товара и осигуряване на охрана
от органите на МВР.
(2) По данните от проведеното разузнаване
ръководителят на място извършва оценка на
обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда за провеждане на НАВР и следи
за спазването на безопасните условия на труд.
(3) При извършване на НАВР ръководителят на място:
1. създава необходимата организация за
работа;
2. организира обезопасяване на превозните
средства за осигуряване безопасна работа;
3. организира чрез ОЦ прекъсването на
електрическата мрежа при произшествия с
транспортни средства, задвижвани с електрическа енергия (трамваи, тролейбуси, електрически
локомотиви и др.);
4. осигурява осветяване в района на инцидента при необходимост;
5. оказва съдействие и помощ при разчистване на пътищата и възстановяване движението
по тях.
(4) При жп инцидент преди започване на
НАВР се установява съставът и видът на
композицията (брой вагони, вид и количество
на товарите и наличието на опасни товари),
възможностите за достигане с автомобили до
мястото на инцидента и се организира взаимодействие с аварийните екипи от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
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Раздел X
Действия при активизирани свлачища
Чл. 35. (1) При активизирани свлачища се
извършва разузнаване за установяване на:
1. размера и границите на засегнати я
участък;
2. състоянието на изградените отводнителни съоръжения: канавки, канали, водостоци,
отводнителни шахти, открити дренажи и др.;
3. техногенните фактори, причинили свлачищния процес – авария по В и К мрежите,
изкопни и строителни дейности и др.;
4. състоянието на елементите на техническата инфраструктура в района на свлачището;
5. състоянието на сградния фонд в района,
опасности за живота на живеещите.
(2) По данните от разузнаването ръководителят на място извършва оценка на обстановката, уточнява възможностите на наличните
сили и необходимостта от привличането на
допълнителни сили и средства, поставя задачи
на екипите и определя реда за провеждане на
НАВР.
(3) При провеждането на НАВР ръководителят на място съобразно проявения свлачищен
процес – начален стадий или пълна активизация, предприема следните мерки:
1. означаване и сигнализиране на опасния
участък;
2. изменение на реда на движение в района
на свлачището до пристигане на компетентните органи;
3. организиране на временна охрана на
района и недопускане преминаването на хора;
4. недопускане в района на дейности, създаващи вибрации в почвата (от тежка механизация и транспорт);
5. изземване на малки количества от свлечените земни маси за разчистване на улици и
пътища, за да се избегне внезапно свличане на
масива; при използването на специализирана
техника се допускат само водачи на машини
с необходимата квалификация;
6. недопускане депониране на земни маси,
строителни и други отпадъци над главния
свлачищен откос;
7. недопускане извършването на изкопни
работи, подкопаващи основата на склона в
активирания свлачищен участък;
8. при наличие на скъсан водопровод в
района на свлачището – уведомяване чрез
ОЦ на съответния оператор за прекъсване на
водоподаването в района на свлачището;
9. при наличие на стълбове от въздушни ел.
проводи – уведомяване чрез ОЦ на съответния
оператор за прекъсване на електроснабдяването в района;
10. при разкрити трасета на подземни проводи – уведомяване чрез ОЦ на съответния
оператор за предприемане на укрепване или
изместване на проводите по безопасни трасета;
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11. временно извеждане на хора от застрашените сгради при необходимост;
12. организиране наблюдение на активирания свлачищен масив чрез поставяне на
маркери, изграждане на реперни мрежи и
предаване на информацията на органите на
местното самоуправление и на структурите на
„,Геозащита“ – ЕООД.
(4) По указания/предписания, дадени от
експерти, посочени в плановете за защита при
бедствия, се извършва:
1. отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив чрез:
а) изграждане на временни обходно-отводнителни канавки над главния свлачищен откос
за отвеждане на нерегулирания повърхностен
отток и на други скатни води извън района на
свлачищното тяло;
б) отбиване на речни течения;
в) понижаване нивото на подпочвените води
чрез аварийно водочерпене през съществуващите или новоизградени сондажни кладенци;
г) източване при необходимост на съществуващите водоеми в тялото на свлачищния
масив или в близост чрез изкопаване на отводнителни канали и канавки;
2. изпълнение на най-неотложни укрепителни работи на подпорни стени, заскаляване на
участъци, подреждане на бетонови блокове и др.;
3. механично отнемане на почвени слоеве
за облекчаване товара върху свличащите се
земни маси;
4. други мероприятия съобразно конкретната обстановка.
Раздел XI
Действия при силни ветрове, бури и смерчове
Чл. 36. (1) При силни ветрове, бури и смерчове се извършва разузнаване за установяване на:
1. размера и границите на засегнатия район;
2. степента и характера на разрушенията;
3. затруднения и нарушения в транспортните
комуникации;
4. състоянието на мрежите и съоръженията
от техническата инфраструктура в района;
5. затруднения в снабдяването на населението в засегнатите райони със стоки от първа
необходимост, медицинско и друго осигуряване;
6. необходимост от привличане на сили и
средства за провеждане на НАВР в засегнатия
район;
7. местата за осигуряване на подслон на
засегнатото население и за раздаване на храна,
вода, медикаменти и др.
(2) По данните от проведеното разузнаване
ръководителят на място извършва оценка на
обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда за провеждане на НАВР и следи
за спазването на безопасните условия на труд.
(3) При провеждането на НАВР ръководителят на място определя:
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1. мерките, които следва да се предприемат
в зависимост от конкретната обстановка;
2. екипите, оборудването и техниката, необходими за провеждане на НАВР;
3. необходимостта от привличането на специализирани екипи за оказване на медицинска
и психологическа помощ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Чл. 37. За успешното провеждане на НАВР
началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН организират непрекъснато взаимодействие със съставните части на ЕСС.
Чл. 38. Взаимодействието се организира по
цел, време и място съгласно СОП по Закона
за защита при бедствия.
Чл. 39. Взаимодействието се извършва
непрекъснато за целия период на провеждане
на НАВР в зоната на бедствието чрез ръководителя на място.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Неотложни аварийно-възстановителни
работи“ при бедствия са комплекс от своевременни дейности и работи, провеждани от
структурите на ЕСС при бедствени ситуации
с цел ограничаване на щетите, недопускане на
вторични вредни последствия и осигуряване на
условия за възстановяване нормалния ритъм
на живот.
2. „Стандартна оперативна процедура“ е
писмен документ, съдържащ подробни указания към един или няколко субекта за постигане унифицирано изпълнение на конкретни
дейности, срокове, необходимо оборудване и
нива на отговорност.
3. „Свлачище“ е район с естествени или
изкуствени склонове и откоси, които се движат
или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни и
техногенни фактори.
4. „Смерч“ е атмосферен вихър, който се
движи с огромна скорост, възниква в буреносни облаци близо до земната повърхност, като
долната му част наподобява обърната фуния.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Отменя се Инструкция № 3 от 2007 г.
за реда за осъществяване на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, издадена от министъра на
държавната политика при бедствия и аварии
(ДВ, бр. 62 от 2007 г.).
§ 4. Изпълнението на инструкцията се
възлага на органите за пожарна безопасност
и защита на населението на ГДПБЗН – МВР
и териториалните є звена.
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§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цветан Цветанов
Приложение № 1
към чл. 16, т. 4
Контрол на дозите на аварийните работници
Таблица № 1. Резултати от изчисленията за
допустимото време на престой в зони с повишена
стойност на мощността на дозата, за което се
достигат дозовите лимити1
Мощност
Общо време на
Общо време
на дозата пребиваване, след на пребиваваmSv/h
което се надхвърля не, след което
дозовият лимит от
се надхвър50 mSv
ля дозовият
лимит от
500 mSv
0,1
500 часа
5000 часа
(100 µSv/h)
1
50 часа
500 часа
10
5 часа
50 часа
100
30 минути
5 часа
1000
3 минути
30 минути
Таблица № 2. Граници на дозите за членовете
на аварийния екип 2
Вид дейност

Препо ръчи т елна обща
ефективна
доза (mSv)

П р е п о р ъч и телна доза
при риск от
поглъщане на
радиоактивен
йод при външно облъчване
(mGy)
до 250

1. Дейности за спасява- до 500
не на човешкия живот
2. Предотвратяване на
тежки вредни последствия
3. Предотвратяване на
облъчването на големи групи от населе- до 100
до 50
нието
4. Предотвратяване на
утежняването на ядрена и радиационна
авария
5. Въ з с т а нови т е л н и
дейс т ви я з а к р ат ъ к
период от време
до 50
до 25
6. Изпълнение на неотложни защитни мерки
7. Дълговременни защитни мерки
Границите за професио8. Дейност на членове- нално облъчване
те на аварийния екип
TNT Handbook „Triage, Monitoring and Treatment
of People exposed to Ionizing Radiation Following a
Malevolent Act“, ISBN-978-82-90362-27-5.
2
IAEA “Manual for First Responders to a Radiological
Emergency”, Vienna, 2006.
1
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Приложение № 2
към чл. 21
Процедура за действие при откриване на неизвестни по състав и произход вещества
1. Дейностите, описани в тази процедура, се
ръководят от ръководителя на място.
2. При получаване на сигнал за откриване на
неизвестни по състав и произход вещества дежурният в ОЦ информира началника на ОУПБЗН.
3. Служители от СДВР или от ОДМВР изолират района в радиус 70 – 100 метра и ограничават
достъпа и движението в него.
4. На мястото на инцидента чрез ОЦ се изпраща екип/и от СУПБЗН/ОУПБЗН.
5. След пристигане на мястото на инцидента
ръководителят на екипа дава указания на служителите на МВР, изолирали района, за поведението
и необходимостта от използване на индивидуални
средства за защита.
6. Ръководителят на място определя местата
за извършване на деконтаминация (обеззаразяване), както и териториите, които трябва да бъдат
деконтаминирани съгласно приложената схема.
7. От екипа се сформира група за пробовземане
и за деконтаминация.
8. По решение на ръководителя на място могат
да бъдат привличани екипи от други съставни
части на ЕСС.
9. Преди вземането на пробите мястото на
инцидента се проверява и за наличие на радиоактивност. При наличие на радиоактивност се
действа съгласно раздел ІІ на глава трета от
инструкцията.
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10. Пробите се вземат в съдове (банки), предоставени от регионалната здравна инспекция.
11. Материалите за микробиологично изследване се вземат задължително преди мероприятията
за деконтаминация и при спазване на всички
условия за работа с опасни инфекции.
12. Предмети (твърди и прахообразни) и обтривки се вземат по стерилен начин, поставят
се в стерилен съд или в стерилен полиетиленов
плик и се опаковат в чиста опаковка. Последната
се поставя във втора опаковка, която се дезинфекцира. Така приготвената опакована проба се
етикетира и изпраща в лабораторията за опасни
инфекции за изследване заедно със съпроводителните документи.
13. Пробите се придружават с протокол.
14. При съмнение за биологични агенти екипът на ГДПБЗН обработва с 10 %-ен разтвор на
сода каустик (натриева основа, NaOH – 1 килограм на 10 литра вода) външната повърхност на
опаковките и на пробите, на индивидуалните
средства за защита на пробовземащите, мястото
на инцидента, както и участъка за движение от
мястото за обличане на средствата за защита до
излизането.
15. Прави се разчет за необходимия разтвор при
разход 1 литър на квадратен метър за обработка
на площи, външни повърхности и индивидуални
средства за защита. След обработката външните
повърхности на пробите и средствата за защита се
измиват с вода. При деконтаминация на предмети
и техника, които могат да бъдат повредени, се
използва формалин (30 %) след двукратно нанасяне върху замърсените повърхности.

Схема за действие при откриване на неизвестно вещество

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ИНСТРУКЦИЯ № Із-37
от 12 януари 2012 г.

за условията и реда за носене на служебно
оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие
от държавните служители на Министерството
на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. (1) Право да носят служебно оръжие
имат само държавните служители, които са
преминали курс на обучение по стрелкова
подготовка и инструктаж за боравене с конкретната система стрелково оръжие, която
им е зачислена.
(2) Обучението по ал. 1 се организира и
провежда от Академията на МВР (АМВР),
дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР) и ръководителите на структури по чл. 9 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(3) Държавните служители удостоверяват
правото си да носят служебно оръжие със
служебната си карта.
Чл. 3. (1) Служителите на МВР са длъжни да съхраняват и пазят от противозаконно
отнемане, загубване, повреждане или унищожаване зачисленото им служебно оръжие.
(2) При ползване на законоустановен отпуск
или при пътуване извън страната, когато не са
налице необходимите условия за съхраняване
и опазване на служебното оръжие, то се предава за временно съхранение на длъжностното
лице, което го е зачислило на служителя.
(3) При загубване или противозаконно
отнемане на зачисленото му огнестрелно
оръжие и боеприпаси служителят незабавно
уведомява ръководителя на структурата, а при
невъзможност уведомяването се извършва чрез
оперативно дежурната част. В срок 5 работни
дни от установяване на събитието служителят
уведомява и писмено ръководителя на структурата чрез прекия си началник.
Раздел ІІ
Ред и условия за носене на служебно оръжие
Ч л. 4. Държавни т е сл у ж и т ел и в МВР
изпълняват служебните си задължения със
зачисленото им служебно оръжие.
Чл. 5. (1) Пистолетите и револверите се
носят в кобур по тялото.
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(2) Кобурът трябва да осигурява бърз достъп до ръкохватката на оръжието от стрелящата ръка, бързото му изваждане, скритото
носене (за неносещите униформено облекло)
и да изключва случайното му изпадане. При
възможност могат да се използват кобури с
предпазни заключващи механизми (допълнителни устройства за задържане), които да
затрудняват ваденето на оръжието от нападател при близък контакт.
(3) Кобурът не трябва да позволява достъп
до спусъка при прибрано оръжие. Вътрешната му страна не бива да премества лоста на
предпазителя при поставяне или изваждане
на пистолета.
(4) Служителите, изпълняващи служебните си задължения на мотоциклети и коне,
при конструктивна възможност закрепват
посредством пистолетен ремък служебното
си оръжие към колана с цел предотвратяване
евентуалното му изпадане и загубване.
(5) Забранява се оставянето на служебно
оръжие без надзор.
Чл. 6. Забранява се откритото носене на
служебно оръжие от служители, неносещи
униформено облекло, освен ако това не се
налага за изпълнението на конкретно служебно задължение.
Чл. 7. Допуска се носенето на служебно
оръжие с патрон в патронника на цевта,
ако това е необходимо за изпълнението на
конкретно служебно задължение.
Чл. 8. (1) Забранява се преотстъпването
на служебно оръжие освен в случаите на
неизбежна отбрана и крайна необходимост.
(2) Алинея 1 не се прилага за Специализирания отряд за борба с тероризма при изпълнение на специални операции. Редът за
носене на служебно оръжие в тези случаи се
определя със заповед на командира.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 175, ал. 5 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на ръководителите на
структурите по чл. 9 ЗМВР и главния секретар на МВР.
Министър: Цвeтан Цветанов
391
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 17 януари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ и решения на общински съвети Управителният съвет
на НКЖФ, реши:
1. Утвърждава числен състав и председател
на местни комисии, както следва:
област Благоевград: община Гоце Делчев с
председател Владимир Кръстев Москов и 7-членен
състав; община Разлог с председател Венцислав
Костадинов Гърменов и 5-членен състав;
област Бургас: община Айтос с председател
Таня Стойнова Анестиева и 5-членен състав; община Карнобат с председател Кремена Красимирова
Събева и 7-членен състав; община Малко Търново
с председател Петя Йорданова Станева и 5-членен
състав; община Поморие с председател Хубавина
Лазарова Япаджиева и 5-членен състав; община
Средец с председател Желю Милков Желев и
5-членен състав; община Царево с председател
Стела Тодорова Кюмюрджиева и 8-членен състав;
област Варна: община Белослав с председател
Даниела Михалева Йорданова и 5-членен състав;
община Вълчи дол с председател Таня Ангелова
Георгиева и 5-членен състав; община Долни чифлик с председател Валентина Илиева Желева
и 7-членен състав;
област Велико Търново: общ ина Велико
Търново с председател Мина Илиева Илиева и
9-членен състав; община Елена с председател
Йордан Иванов Димитров и 7-членен състав;
община Лясковец с председател Даниела Тодорова
Арабаджиева и 5-членен състав; община Павликени с председател Венцислав Стоянов Иванов и
7-членен състав; община Свищов с председател
Маргарита Илиева Вутова и 7-членен състав;
област Враца: община Бяла Слатина с председател Тихомир Цветков Трифонов и 7-членен
състав; община Мездра с председател Генади
Събков Събков и 7-членен състав; община Оряхово с председател Стелиян Стефанов Христов
и 7-членен състав;
област Габрово: община Габрово с председател
Николай Цветанов Сираков и 7-членен състав;
община Трявна с председател Стефка Иванова
Харитонова-Пандова и 5-членен състав;
област Добрич: община Генерал Тошево с
председател Вяра Дянкова Владева и 5-членен
състав; община Добрич с председател Пламен
Ганчев Петров и 7-членен състав;
област Кюстендил: община Дупница с председател Иван Асенов Фулев и 5-членен състав;
община Кюстендил с председател Вася Пантелеева
Пешева и 5-членен състав;

област Кърджали: община Крумовград с председател Себихан Керим Мехмед и 9-членен състав;
област Ловеч: община Луковит с председател
Боряна Любенова Георгиева и 5-членен състав;
община Ябланица с председател Ивелин Съйков
Йошев и 5-членен състав;
област Пазарджик: община Пазарджик с председател Георги Костадинов Гайдаров и 7-членен
състав; община Пещера с председател Али Ахмедов
Чешмеджиев и 5-членен състав;
област Перник: община Перник с председател
Милан Войнов Миланов и 5-членен състав; община Радомир с председател Любка Божичкова
Димитрова и 7-членен състав;
област Плевен: община Кнежа с председател
Васил Христов Петровски и 7-членен състав; община Червен бряг с председател Йордан Сашков
Йорданов и 7-членен състав;
област Пловдив: община Асеновград с председател Мария Станчева Вълканова и 9-членен
състав; община Карлово с председател Людмила
Боянова Гюрова и 7-членен състав; община Кричим с председател Величка Беличева Бучова и
5-членен състав;
област Разград: община Кубрат с председател
Алкин Осман Неби и 5-членен състав; община
Разград с председател Евгений Ганчев Друмев и
7-членен състав;
област Русе: община Две могили с председател
Кремена Недкова Любенова и 5-членен състав;
област Смолян: община Златоград с председател Елмира Боянова Угорлиева-Пехливанова
и 5-членен състав;
област София: община Ботевград с председател
Красимир Георгиев Андреев и 7-членен състав;
община Драгоман с председател Лидия Кирилова
Банкова-Найденова и 5-членен състав; община
Костенец с председател Евелина Любенова Хаджиниколова и 5-членен състав;
област Силистра: община Дулово с председател Фикрет Шукри Музафер и 5-членен състав;
община Силистра с председател Надежда Друмева
Бобчева и 5-членен състав; община Тутракан с
председател Даниела Стоянова Гвоздейкова-Кирякова и 5-членен състав;
област Стара Загора: община Гълъбово с
председател Пламен Ганчев Бараков и 5-членен
състав; община Павел баня с председател Тинка
Ясенова Начева и 5-членен състав; община Стара
Загора с председател Маргарита Стоянова Станимирова и 5-членен състав;
област Търговище: община Омуртаг с председател Стела Иванова Атанасова и 5-членен
състав; община Попово с председател Росица
Денева Дончева и 7-членен състав; община Търговище с председател Стоян Динев Станчев и
7-членен състав;
област Хасково: община Димитровград с
председател Минко Милков Минков и 5-членен
състав; община Симеоновград с председател
Живко Семов Чакъров и 5-членен състав; община
Хасково с председател Златимир Вълчев Желев
и 5-членен състав;
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област Шумен: община Нови пазар с председател Красимира Куртева Андреева и 7-членен
състав; община Смядово с председател Елка
Петева Кайкова и 5-членен състав;
област Ямбол: община Болярово с председател Нина Кръстева Терзиева и 7-членен състав;
община Стралджа с председател Иван Георгиев
Иванов и 5-членен състав.
Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
Управителния съвет.
Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилия ги общински съвет.
2. На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ, Решение № 20 на Общинския съвет – гр. Исперих,
прието с протокол № 4 от 27.12.2011 г., Управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна
в персоналния състав на местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община Исперих,
област Разград, утвърден с негово Решение № 4 от
21.12.2011 г. (ДВ, бр. 104 от 2011 г.), както следва:
– о сво б ож да ва Д ж а на н Мус тафа Родоплу – председател на местната комисия;
– утвърждава Севин Адем Махмуд за нов
председател на същата.
Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и да действа през мандата
на предложилия го общински съвет.
Председател: М. Тотева
487

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-54
от 12 декември 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Триград и за селата Водни
пад и Жребево, община Девин, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 02.07.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
323
ЗАПОВЕД № РД-18-55
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Плана, район „Панчарево“,
Столична община, област София.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 29.05.2009 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
324

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 37
от 8 декември 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-69 от 21.04.2010 г. от Ивайло
Йотов Тодоров, Нели Пенчева Борисова, Катя
Крумова Василева, Ангел Крумов Янакиев, Донка
Христова Шопова, Петко Христов Петков, Лилия
Тодорова Цанкова, Мирослав Томов Пенчев, Валентин Щонов Щонов, Емилия Борисова Митева,
Петър Борисов Макриев, Роберто Велиславов
Цанков и Марийка Иванова Неделева за допускане на изработване на подробен устройствен
план за ПИ № 49010, 49011, 49012, 49013, 47030,
47031, 49020 и 49021 по КВС, землище с. Иваняне,
район „Банкя“. Към заявлението са приложени
документи, удостоверяващи правото на собственост на заявителите на имотите, предмет на
разработката.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието в заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-65 от 29.06.2010 г., т. 29. Със Заповед № РД-0950-1214 от 16.07.2010 г. на главния архитект на
Столичната община е допуснато изработване на
изменение на действащия устройствен план в
обхвата на исканите имоти.
Със заявление вх. № ГР-94-00-69 от 18.09.2010 г.
е вне с ен п р о ек т з а под р о б ен ус т р ойс т в ен
п ла н – изменен ие на п ла н за р ег ула ц и я и
п ла н за зас т роява не за У ПИ X X V II- 49010;
XXVIII-49011; XXIX-49012; ХХХ-49013; XXXI49020; ХХХII-49021 от кв. 64 и УПИ І-47030;
ІІ-47031 от кв. 65 и задънена улица от о.т. 231
до о.т. 235, с. Иваняне, гр. Банкя.
Изпълнени са изискванията на отделите в ДАГ.
Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, с № 121 от 17.08.2010 г.,
„Софийска вода“ – АД, № ТУ-3470 (м. 09.2010 г.)
и дирекция „Зелена система“ при Столичната
община с № 94-В-СП-55 от 8.09.2010 г.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ (обнародван в ДВ, бр. 51 от 2011 г.).
С писмо № АГ-6602-160(1) от 12.08.2011 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Проектът е разгледан и приет с протоколи
№ ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 13, и № ЕС-Г-73 от
20.09.2011 г., т. 25. Изпълнени са изискванията
по служебното предложение.
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С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установи следното:
Административното производство е започнало по искане на собствениците на имоти ПИ
№ 49010, 49011, 49012, 49013, 47030, 47031, 49020
и 49021 по КВС, които са заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Имотите, предмет на плана по действащия
общ устройствен план на София, попадат в зона
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване с
допълнителни специфични изисквания (Жм2)“.
Видно от проекта, предвиденото застрояване е
нискоетажно по смисъла на чл. 23 ЗУТ, което
съответства на параметрите на устройствената
зона.
Подробният устройствен план предвиж да
изменение на уличната регулация между о.т.
311 и о.т. 312 с цел привързване на съществуващата улична регулация с предвидената нова
улица от о.т. 231 до о.т. 235. Предвидената с
плана нова улица е съобразена с разпоредбата
на чл. 81 ЗУТ, а именно, видно от графичната
част, тя обслужва повече от 4 поземлени имота
и широчината є между регулационните линии
е 6 м, а широчината на тротоара е 1,50 м съобразно чл. 80, ал. 5, т. 1 ЗУТ. В съответствие с
чл. 81 ЗУТ улицата е задънена и е с дължина
повече от 100 м, затова е предвидено уширение, осигуряващо обръщането на автомобили
в обратна посока.
При урегулиране на имотите, предмет на
плана, е спазена разпоредбата на чл. 17, ал. 1
ЗУ Т, като урегулирането се осъществява по
имотните границите на имотите.
С оглед обх вата на разрабо т ката, коя т о
обх ваща повече от един к варта л, проек т ът
се съобщава на заинтересованите лица чрез
обявление (обнародван, ДВ, бр. 51 от 2011 г.).
Подробният устройствен план е в съответствие с изискванията на Закона за устройство
на територията и е спазена процеду рата по
допускане и обявяване.
Предви деното с п роек та у рег ули ране на
улица е мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ИПР и ПЗ, в
случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС, е Столичният общински съвет. Проектното решение
е целесъобразно и отговаря на изискванията
на чл. 108, ал. 5 ЗУ Т.
С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 136, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 14,
ал. 4, чл. 31, чл. 17, ал. 1, чл. 80, ал. 5, т. 1,
чл. 81, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 6 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 13, и № ЕС-Г-73
от 20.09.2011 г., т. 25, Столичният общински
съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на с. Иваняне, гр. Банк я, кв. 64 и кв.
65. Изменение на улична регулация между о.т.
311 и о.т. 312 и откриване на задънена улица от
о.т. 231 до о.т. 235. Изменение на границите на
кв. 64 и отреждане на нови УПИ XXVII-49010;
XXVIII-49011; XXIX-49012; XXX-49013; XXXI49020; ХХХІІ-49021 от кв. 64. Създаване на нов
кв. 65 и отреждане на УПИ І-47030 и ІІ-47031;
по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ XXVII-49010; XXVIII-49011; XXIX-49012;
ХХХ-49013; XXXI-49020; ХХХІІ-49021, кв. 64, и
план за застрояване на УПИ І-47030 и ІІ-47031,
кв. 65, с. Иваняне, гр. Банк я; без допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за вертикална планировка
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на част от кв. 64
и кв. 65, с. Иваняне, гр. Банк я.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават до район „Банк я“ и се
изпращат в А дминистративния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
311
РЕШЕНИЕ № 38
от 8 декември 2011 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
за я в лен ие вх. № Г Р-94 -Л-14/2 0 07 о т Л ю б о мир Обретенов – пълномощник на „Бърк ли
груп“ – ЕООД, за допускане на изработване на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване в обхвата
на ПИ № 15074, 15084, 15078, 15079, 15077, м.
Под чукаре, землище Градоман, район „Банк я“.
С п р е д п и с а н и е и з х . № Г Р - 9 4 - Л -14 о т
2.07.2007 г. главният архитект на Столичната
община допуска изработване на ИПР и ПЗ.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
и 5 ЗУТ. Съгласно писмо № ГР-94-Л-14/2007 от
3.04.2008 г. кметът на район „Банк я“ удостоверява, че са постъпили 2 възражения. Проектът
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-119
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от 11.11.2008 г., т. 39, и е спряна процедурата
по обявяване и одобряване до представяне на
решение на СОС по реда на чл. 15 ЗУЗСО.
Проектът е върнат в район „Банк я“ за извършване на процедурата по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ. Кметът на район „Банк я“ с писмо
вх. № ГР- 08-24-68/2009 от 6.01.2010 г. връща
проекта с 3 възражения, които се разглеждат от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г.,
т. 8, и се уважават, но процедурата отново е
спряна до представяне на съгласие по реда на
чл. 15 ЗУЗСО.
С писма вх. № ГР-94-Л-14/2007 от 1.07.2010 г.
и № ГР-94-Л-14/2007 от 7.07.2010 г. упълномощен
представител на дружеството изисква предварително прилагане на ОУП в Зона „Жм2д“. С
протокол № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 55, ОЕСУТ
разглежда и не уважава писмата.
Представена е структурна схема на уличната
мрежа за цялата Зона „Жм2д“, която е съгласувана с отделите в ДАГ. С решение по протокол
№ ЕС-Г-87 от 12.10.2010 г., т. 44, ОЕСУТ препоръчва проектът да се коригира в съответствие
със структурната схема и да се представи съгласуване с дирекция „Зелена система“ – СО,
в изпълнение на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Съгласно ОУП на СО, одобрен с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерски съвет,
имотите попадат в територия „далекоперспективна“. С Решение № 215 от 14.04.2011 г. Столичният общински съвет допуска изработване
на подробен устройствен план по реда на чл. 15
ЗУЗСО.
На основание Решение № 215 от 14.04.2011 г. на
СОС със Заповед № РД-09-50-829 от 13.06.2011 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработването на подробния устройствен план.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г., т. 10, със
служебно предложение да се представят съгласувани схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ. Служебното
п ред ложение е изп ъ лнено – п редставени са
план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура.
С оглед горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
А дминистративното производство е започнало по искане на собствениците на имоти
ПИ № 15074, 15081, 15084, 15079, 15078, 15077,
които са заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Имотите – предмет на плана по действащия
общ устройствен план на София, попадат в
„Жилищна зона за малоетажно застрояване за
далекоперспективно развитие“ („Жм2д“), като
част от имот пл. № 15084 попада в Зона „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути“ („Тзв“). С оглед на това
е изпълнено изискването на чл. 15 ЗУЗСО и с
Решение № 215 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет е допуснато устройството и
застрояването на поземлени имоти № 15074,
15081, 15084, 15079, 15078, 15077.
Подробният устройствен план е в съответствие с изискванията на Закона за устройство
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на територията и е спазена процеду рата по
допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана за регулация – създаване на задънени
улици от о.т. 121 до о.т. 121а и от о.т. 128 до о.т.
129, представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което
компетентен да одобри проекта за изменение
на плана за регулация и плана за застрояване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Исканото изменение на плана за регулация и
плана за застрояване и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
е в съответствие с изискванията на закона и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1,
чл. 136, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 110,
ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 31, чл. 17, ал. 1, § 6,
ал. 7 ПРЗУТ, Решение № 215 от 14.04.2011 г.
на СОС, т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-119 от
11.11.2008 г., т. 39, № ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г., т. 8,
№ ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 55, № ЕС-Г-87 от
12.10.2010 г., т. 44, и № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г.,
т. 10, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на кв. Градоман, гр. Банк я, кв.
26. Изменение на улица от о.т. 128 до о.т. 126а.
Откриване на задънени улици от о.т. 121 до о.т.
121а и от о.т. 128 до о.т. 129.
2. Одобрява проект за план за регулация за
на УПИ XLVII-15074, 15081, 15084; XLVIII-15078,
15079 и XLIX-15077, по кафявите и зелените
линии, цифри и зачертавания и с корекциите
с оранжев и лилав цвят.
3. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ XLVII-15074, 15081, 15084, XLVIII-15078,
15079 и XLIX-15077, кв. Градоман, гр. Банк я,
кв. 26, без допускане на намалени отстояния
към съседни имоти и сг ради, вк лючително
през улици.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банк я“ и се
изпращат в А дминистративния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет.
312

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 2013
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, със съответното право на собственост
върху терен.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
222
РЕШЕНИЕ № 6
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 972 от 11.10.2007 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
за социални контакти, ж. к. Връх Манчо, бл. 3,
вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 10 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
223
РЕШЕНИЕ № 7
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
224
РЕШЕНИЕ № 8
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 675 от 02.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. 35 % от
сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 09.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
482
РЕШЕНИЕ № 16
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 974 от 11.10.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 07.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище,
до бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, със съответното
право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 05.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
478
РЕШЕНИЕ № 17
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Люлин, до
бл. 985, обособена част от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, на територията на район
„Люлин“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 63 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
479
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РЕШЕНИЕ № 18
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 768 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 224,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
480
РЕШЕНИЕ № 31
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 272 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.02.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
ПИ с планоснимачен № 736 в УПИ I и сграда,
ул. Летоструй 109, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 275 000 лв. (52 %
от сделката се облагат с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 27 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
225
РЕШЕНИЕ № 35
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.
на Столичния общински съвет, изм. с Решение
№ 252 от 14.04.2011 г. на същия, Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 06.03.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545
и административна сграда (незавършено строителство) с идентификатори 68134.435.25455.1
и 68134.4355.2545.2, СПЗ „Модерно предг радие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ VIII, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 590 000 лв. 7,85 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 59 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 02.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
483
РЕШЕНИЕ № 38
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 388 от
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23.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 07.03.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
II за КОО, кв. 3, м. Дървеница, ул. Софийско
поле, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 05.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
485
РЕШЕНИЕ № 39
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 273 от 28.04. 2011 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.02.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, ведно
със сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 329 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
226
РЕШЕНИЕ № 40
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.03.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 515, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 09.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
481
3. – Висшият съдебен съвет обявява:
1. На основание чл. 179 ЗСВ обявява 37 свободни щатни бройки за длъжността „младши
съдия“ в окръжни съдилища, както следва:
1.1. Софийски градски съд – 7 щатни бройки;
1.2. Окръжен съд София – 1 щатна бройка;
1.3. Окръжен съд Бургас – 4 щатни бройки;
1.4. Окръжен съд Благоевг рад – 1 щатна
бройка;
1.5. Окръжен съд Варна – 3 щатни бройки;
1.6. Окръжен съд Велико Търново – 1 щатна
бройка;
1.7. Окръжен съд Враца – 2 щатни бройки;
1.8. Окръжен съд Кюстендил – 1 щатна бройка;
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1.9. Окръжен съд Кърджали – 1 щатна бройка;
1.10. Окръжен съд Монтана – 1 щатна бройка;
1.11. Окръжен съд Пазард ж ик – 2 щатни
бройки;
1.12. Окръжен съд Плевен – 1 щатна бройка;
1.13. Окръжен съд Пловдив – 3 щатни бройки;
1.14. Окръжен съд Русе – 1 щатна бройка;
1.15. Окръжен съд Силистра – 1 щатна бройка;
1.16. Окръжен съд Стара Загора – 2 щатни
бройки;
1.17. Окръжен съд Търговище – 1 щатна бройка;
1.18. Окръжен съд Хасково – 2 щатни бройки;
1.19. Окръжен съд Шумен – 1 щатна бройка;
1.20. Окръжен съд Ямбол – 1 щатна бройка.
2. На основание чл. 179 ЗСВ обявява 27 свободни щатни бройки за длъжността „младши
прокурор“ в районни прокуратури, както следва:
2.1. Районна прокуратура София – 6 щатни
бройки;
2.2. Районна прокуратура Бургас – 2 щатни
бройки;
2.3. Районна прокуратура Варна – 2 щатни
бройки;
2.4. Районна прокуратура Видин – 1 щатна
бройка;
2.5. Районна прокуратура Враца – 1 щатна
бройка;
2.6. Районна прокуратура Велико Търново – 1
щатна бройка;
2.7. Районна прокуратура Гоце Делчев – 1
щатна бройка;
2.8. Районна прокуратура Добрич – 1 щатна
бройка;
2.9. Районна прокуратура Кърджали – 1 щатна
бройка;
2.10. Районна прокуратура Ловеч – 1 щатна
бройка;
2.11. Районна прокуратура Пловдив – 1 щатна
бройка;
2.12. Районна прокуратура Перник – 1 щатна
бройка;
2.13. Районна прокуратура Русе – 1 щатна
бройка;
2.14. Районна прокуратура Казанлък – 1 щатна
бройка;
2.15. Районна прокуратура Севлиево – 1 щатна
бройка;
2.16. Районна прокуратура Шумен – 1 щатна
бройка;
2.17. Районна прокуратура Ямбол – 1 щатна
бройка;
2.18. Районна прок у рат у ра Ботевг ра д – 1
щатна бройка;
2.19. Районна прокуратура Елин Пелин – 1
щатна бройка;
2.20. Районна прокуратура Свиленград – 1
щатна бройка.
421
4. – Висшият съдебен съвет обявява:
1. На основание чл. 180 ЗСВ и въз основа на
проведено планиране по предложенията на административните ръководители на органите на
съдебната власт конкурс за назначаване на младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
1.1. Софийски градски съд – 7 щатни бройки;
1.2. Окръжен съд София – 1 щатна бройка;
1.3. Окръжен съд Бургас – 4 щатни бройки;
1.4. Окръжен съд Благоевг рад – 1 щатна
бройка;
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1.5. Окръжен съд Варна – 3 щатни бройки;
1.6. Окръжен съд Велико Търново – 1 щатна
бройка;
1.7. Окръжен съд Враца – 2 щатни бройки;
1.8. Окръжен съд Кюстендил – 1 щатна бройка;
1.9. Окръжен съд Кърджали – 1 щатна бройка;
1.10. Окръжен съд Монтана – 1 щатна бройка;
1.11. Окръжен съд Пазард ж ик – 2 щатни
бройки;
1.12. Окръжен съд Плевен – 1 щатна бройка;
1.13. Окръжен съд Пловдив – 3 щатни бройки;
1.14. Окръжен съд Русе – 1 щатна бройка;
1.15. Окръжен съд Силистра – 1 щатна бройка;
1.16. Окръжен съд Стара Загора – 2 щатни
бройки;
1.17. Окръжен съд Търговище – 1 щатна бройка;
1.18. Окръжен съд Хасково – 2 щатни бройки;
1.19. Окръжен съд Шумен – 1 щатна бройка;
1.20. Окръжен съд Ямбол – 1 щатна бройка.
Общо 37 щатни бройки.
2. На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата
относно реда за провеждане на конкурсите и
за избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт в 14-дневен срок от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в администрацията
на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит, по ред,
определен с Правилата относно реда за провеждане
на конкурсите и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт.
4. Писменият изпит да се проведе на 10 март
2012 г. от 9 ч. в зали № 272, 292 и резервна зала
65 в сградата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, като в изпитните въпроси
следва да се включат пет казуса от областта на
наказателноправните науки и пет казуса от областта на гражданскоправните науки.
5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
422
5. – Висшият съдебен съвет обявява:
1. На основание чл. 180 ЗСВ и въз основа
на проведено планиране по предложенията на
административните ръководители на органите
на съдебната власт конкурс за назначаване на
младши прокурори в районните прокуратури,
както следва:
1.1. Районна прокуратура София – 6 щатни
бройки;
1.2. Районна прокуратура Бургас – 2 щатни
бройки;
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1.3. Районна прокуратура Варна – 2 щатни
бройки;
1.4. Районна прокуратура Видин – 1 щатна
бройка;
1.5. Районна прокуратура Враца – 1 щатна
бройка;
1.6. Районна прокуратура Велико Търново – 1
щатна бройка;
1.7. Районна прокуратура Гоце Делчев – 1
щатна бройка;
1.8. Районна прокуратура Добрич – 1 щатна
бройка;
1.9. Районна прокуратура Кърджали – 1 щатна
бройка;
1.10. Районна прокуратура Ловеч – 1 щатна
бройка;
1.11. Районна прокуратура Пловдив – 1 щатна
бройка;
1.12. Районна прокуратура Перник – 1 щатна
бройка;
1.13. Районна прокуратура Русе – 1 щатна
бройка;
1.14. Ра йон на п рок у рат у ра К аза н л ък – 1
щатна бройка;
1.15. Ра йон на п рок у рат у ра С ев л иево – 1
щатна бройка;
1.16. Районна прокуратура Шумен – 1 щатна
бройка;
1.17. Районна прокуратура Ямбол – 1 щатна
бройка;
1.18. Районна прок у рат у ра Ботевг ра д – 1
щатна бройка;
1.19. Районна прокуратура Елин Пелин – 1
щатна бройка;
1.20. Районна прокуратура Свиленград – 1
щатна бройка.
Общо 27 щатни бройки.
2. На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата
относно реда за провеждане на конкурсите и
за избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт в 14-дневен срок
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12,
заявление за участие в конкурса (по образец),
към което се прилагат: подробна автобиография,
подписана от кандидата; нотариално заверено
копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално
заверено копие от удостоверение за придобита
юридическа правоспособност; свидетелство за
съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от т рудова/сл у жебна и/и ли
осигурителна книжка; други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
3. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда
за провеждане на конкурсите и за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт.
4. Писменият изпит да се проведе на 17 март
2012 г. от 9 ч. в зали № 272, 292 и резервна зала
65 в сградата на Софийския университет „Св.
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Климент Охридски“, като в изпитните въпроси
следва да се включат десет казуса от областта
на наказателноправните науки.
5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
423
422. – Военномедицинската академия обявява
със Заповед № 28 от 10.01.2012 г. на началника
на ВМА за заемане на академични длъжности в
„МБАЛ – София“, ВМА, на основание чл. 8, ал. 3,
т. 3 от Правилника за устройството и дейността
на Военномедицинската академия и във връзка
с т. І.3.(б) от МЗ № ОХ-602 на министъра на
отбраната на Република България и решения на
Академичния съвет на ВМА конкурси за: щатно осигурена академична длъжност „Професор,
висше училище“, код на длъжността 251-06, ниво
на достъп до класифицирана информация „Поверително“ от състава на Военномедицинската
академия по 03.01.40 ортопедия и травматология
за нуждите на Катедра „Ортопедия, травматология
и реконструктивна хирургия“ на „МБАЛ – София“
при ВМА; щатно осигурена академична длъжност
„Доцент висше училище“, код на длъжността 25306, ниво на достъп до класифицирана информация
„Поверително“ от състава на Военномедицинската
академия по 03.01.37 обща хирургия за нуждите
на Клиника „Чернодробно-панкреатична хирургия
и трансплантология“ към Катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия
и трансплантология“ на „МБАЛ – София“ при
ВМА, двата със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Подробности за изискванията към участниците в
конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: Учебно-научен отдел: тел.
9225309, 9225130, 9225669.
403
3. – Тех н и ческ и ят у н и верси те т – Софи я,
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на дискретното производство“ – МФ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника“ – един към катедра
„Електронна техника“ – ФЕТТ; професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Мат емат и ческо модели ране и п ри ложение
на математиката“ – един към катедра „Диференциални уравнения“ – ФПМИ; доценти по:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Подемно-транспортни машини“ – един към катедра „Инженерна
логистика, подемно-транспортна и строителна
техника“ – МФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически машини“ – един
към катедра „Електрически машини“ – ЕФ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Елек-
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тротехника“ – един към катедра „Обща електротехника“ – ЕФ; професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност „Физика“ – един
към Департамента по приложна физика; професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Диференциални уравнения“ – един към катедра
„Алгебра и геометрия“ – ФПМИ; главен асистент
по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Телевизионна и видеотехника“ – един към катедра
„Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Техническия
университет – София – в съответните факултетни канцеларии: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88;
ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20; ФПМИ – каб.
2228а, тел. 965 33 79; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23
70; ДПФ – каб. 10413, тел. 965 31 04; ФТК – каб.
1254, тел. 965 22 72.
415
12. – Европейският политехнически университет, Перник, обявява конкурс за професор по
Управление на планови и финансови процеси в
администрацията, професионално направление
3.7. Администрация и управление със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
(Изискване към кандидата е да владее и да може
да преподава на английски език.) Документите
за кандидатстване се подават в офис „Развитие
на академичния състав“ на Европейския политехнически университет – Перник, п.к. 2300, ул.
Св. св. Кирил и Методий 23, тел. (+359) 76 600
773, факс (+359) 76 605 207.
504
23. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология; научна специалност
Романски езици (съвременен испански език) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ул. Цар Асен
24, стая 120, тел. 032/261 408.
503
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Стопанския факултет за
професори по: 05.02.03 народно стопанство (вкл.
регионална икономика и икономика на околната
среда), професионално направление 3.8. Икономика – един; 05.02.18 икономика и управление
(селско стопанство, ветеринарномедицинска дейност, управленско счетоводство), професионално
направление 3.8. Икономика – един; 05.02.21 организация и управление на производството (управление на предприятието, аграрен мениджмънт),
професионално направление 3.7. Администрация
и управление – един, всички със срок 3 месеца;
Аграрния факултет за професор по 01.06.17 физиология на животните и човека, професионално
направление 6.3. Животновъдство със срок 3
месеца; Ветеринарномедицинския факултет за
доцент по 04.03.12 епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания
по животните, професионално направление 6.4.
Ветеринарна медицина; Медицинския факултет
за доцент по 03.01.24 фармакология, професионално направление 7.1. Медицина, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи: за СФ – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699 403, за АФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 466,
за ВМФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 579, за МФ – във факултета, ул. Армейска
11, тел. 042/664 468.
502
12. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София, обявява конкурс за академична
длъжност професор по 03.01.49 сърдечносъдова
хирургия със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на НКБ,
ул. Коньовица 65, 1309 София, тел. 9211-244, 9211-234.
426
82. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Подземна оптична
мрежа за пренос на далекосъобщителни услуги,
община Гурково, област Стара Загора“, с трасе
на подземната оп т и чна м режа, п реминаващо през поземлени имоти с идентификатори
18157.46.679; 18157.48.679; 18157.52.661; 18157.66.188;
18157.69.186; 18157.69.190; 18157.69.677; 18157.76.678;
18157.76.699; 18157.77.503; 18157.77.519; 18157.80.283;
18157.82.494; 18157.83.498; 18157.85.488; 18157.88.491;
18157.88.773; 18157.91.481; 18157.125.508; 18157.125.729;
18157.125.752 и 18157.158.772 по кадастралната карта
на гр. Гурково и поземлени имоти с идентификатори 38203.44.605; 38203.45.261; 38203.45.602;
38203.45.665; 38203.49.633; 38203.50.633; 38203.54.633;
38203.60.642; 38203.61.643; 38203.62.587; 38203.70.660;
38203.71.660; 38203.72.634; 38203.90.546; 38203.94.546;
38203.94.552; 38203.95.544; 38203.96.595; 38203.96.606;
3 8 2 0 3.10 7.6 0 7; 3 8 2 0 3.110 . 2 75; 3 8 2 0 3.110 . 59 8;
3 8 2 0 3.110 . 616; 3 8 2 0 3.11 2 . 6 59; 3 8 2 0 3.11 5. 511;
3 8 2 0 3.18 5. 21 2; 3 8 2 0 3.18 5.4 01; 3 8 2 0 3.18 5.6 01;
38203.501.675; 38203.501.758 и 38203.501.759 по
кадастралната карта на с. Конаре. Проектът се
намира в стая № 5 на общинската администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Гурково.
407
84. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
изместване на преносен газопровод на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, преминаващо през поземлени
имоти: 011214, 011320, 011363, 011364, 011372,
011374, 011375 и 011378 на ПТЗ Куклен, м. Капсида, землище гр. Куклен, съгласно приложения
ПУП – парцеларен план. Проектът е изложен за
разглеждане в Община Куклен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен всетник“.
408
9. – Областният управител на област с административен център гр. Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ
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обявява, че е одобрил технически инвестиционен
проект и е издал разрешение за строеж № РС-24
от 9.01.2012 г. на „Онисолар“ – ООД, София, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Дедеагач 40, БУЛСТАТ 175473648,
представлявано от Онник Антраник Мардиросян,
и „Солар Пауър Енерджи“ – ЕООД, София, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Дедеагач 40, БУЛСТАТ 175355824,
представлявано от Павел Павлов Александров, за
обект: „Подземен електропровод 20 kV, захранващ
ПИ № 025095 (УПИ ІІ-095) и ПИ № 025096 (УПИ
І-096) – „Фотоволтаична централа“ в м. Ашлама дере в землището на с. Цар Асен, община
Пазарджик, от нов ЖР стълб, вграден между
стълбове № 47 и № 48 на ВЛ 20 kV „Смилец“
от П/С 110/20 kV „Попинци“ в землището на
с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
409
37. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел 20 kV от въздушна
линия 20 kV Ботево до БКТП – нов, през поземлени имоти № 000112, 000111, 000027, 000025
и 000021 до урегулиран поземлен имот І-24 за
винарна изба по КВС на з-ще с. Ботево, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
500
38. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на водопроводно отклонение
през поземлени имоти № 000111, 000027, 000026
и 000025 до урегулиран поземлен имот І-24 за
винарна изба по КВС на з-ще с. Ботево, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
501

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Плевен, ІІ състав,
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 1117/2011 с жалбоподател Николай Георгиев
Цветанов от Плевен против Заповед № РД-09183 от 10.10.2011 г. на кмета на Община Долна
Митрополия за одобряване на ПУП – ПРЗ в
землището на гр. Долна Митрополия, м. Лозарски дол, ПИ № 082008 по плана на града. С
оспорената заповед: 1. урегулира се територи-
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ята на ПИ 082008 с конкретно предназначение
ПП – „Предимно производствени и складови
функции“ и допустима дейност „За дърводелска
работилница“; 2. начин и характер на основно
застрояване – „свободно“ и „ниско“, съгласно
ограничителна линия на застрояване в червен
цвят и матрица в синьо, отразени в графичната
съставка към ПУП; 3. неразделна част от заповедта е скица № ФО9516 от 15.08.2011 г. на ОСЗХ –
гр. Долна Митрополия. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на това съобщение чрез
подаване на заявления до съда, съдържащи реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ, с приложени към
него писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица.
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Никола
Тодоров Попов с постоянен адрес: Пловдив, ул.
Селемица 8, и адрес за призоваване: Пловдив,
ул. Славейна 4, сем. Кашмерови, е оспорил Заповед № 314 от 25.05.2011 г. на кмета на Община
„Родопи“, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на
имот № 30.85, м. Динките, землище с. Марково,
представляващ земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като: образува се
УПИ І-47295.30.85 за промишлена и складова
дейност – производство и търговия на ел. табла
и ел. консумативи, разширение на полски пътища по червени, сини линии, надписи със син
цвят и корекции със зелено. Определя се начин
на застрояване на сгради с Н до 10 м, свободно
разположени в зона по ограничителна линия
на застрояване, показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекции със зелено.
Определя се устройствена зона „Пп“. Съгласно
здравно заключение на РИОКОЗ – Пловдив, с
изх. № 3118 от 02.04.2009 г. се определя Х33 50 м.
Съгласуват се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване, за което е образувано
адм.д. № 2934 по описа на съда за 2011 г., първо
отделение, ІІІ състав. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 2934/2011 е насрочено
за 28.02.2012 г. от 9 ч.
404
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 6224/2011 по описа на ІІ
отделение, 34 състав, насрочено за 6.03.2012 г.
от 15 ч., по жалбата на „Стратус – В“ – ООД, и
„Арт Лейн“ – ЕООД, срещу заповед № РД-240061 от 16.02.2011 г. на главния архитект на район
„Красно село“ – Столична община, с която е
отменена заповед № РД-2400-42 от 29.01.2009 г. на
главния архитект на район „Красно село“ – Столична община, одобряваща изменение на план
за регулация на м. Красно село – Стрелбище, кв.
13а, УПИ І – за ЖС и КОО, и образуване на УПИ
І – за ЖС и КОО, и нов УПИ ХV. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
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Софийският градски съд, І гр. отделение, 7
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 2583/2008
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Владимир
Маринов Кънев с постоянен и настоящ адрес
с. Лесново, ул. Седма 3, община Елин Пелин,
Софийска област, Росица Ангелова Кънева с постоянен адрес София, ул. Проф. Никола Михайлов
2, ет. 2, ап. 8, Румяна Владимирова Кънева с
постоянен адрес София, ж.к. Младост 3, бл. 358,
вх. 1, ет. 3, ап. 2, Кристиан Владимиров Кънев с
постоянен адрес София, ул. Проф. Никола Михайлов 2, ет. 2, ап. 8, Лиляна Виденова Димитрова с
постоянен адрес София, ул. Георги Пеячевич 54,
вх. А, и Константин Николов Бобчев с постоянен
адрес София, бул. Патриарх Евтимий 23, ет. 2,
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 24.04.2012 г. от 11 ч.
Определя 2-месечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
притежавано от Росица Ангелова Кънева, Румяна
Владимирова Кънева, Кристиан Владимиров Кънев, Лиляна Виденова Димитрова и Константин
Николов Бобчев, описано, както следва:
– апартамент в София, в сградата на ул. Ален
мак 2 – стар, а сега ул. Проф. Никола Михайлов
2, първи надпартерен етаж с лице към ул. Проф.
Никола Михайлов и двора, с площ 43,70 кв. м,
състоящ се от една стая, кухня, вестибюл, клозетбаня и антре, при съседи: улица, двор, калкан,
Христо Иванов Тодоров и Люба Иванова Ненова,
заедно с мазе, при съседи: коридор, Мария М.
Банкова, Галина Д. Силянова, Елена Ст. Антонова и Марийка Г. Стефанова, заедно с таванско
помещение, при съседи: двор, коридор, Алма и
Магдалена Фъртунови, Драган и Марийка Къневи, заедно с 4,70 ид. части от общите части на
сградата и толкова ид. части от мястото, цялото
560,70 кв. м, съставляващо парцел ХVІІІ от кв.
438 по плана на София, м. Центъра, при съседи:
Стефан Лазаров, Петър Томов, Филип Георгиев,
Доброволски и ул. Ален мак;
– 1/5 ид.ч. от празно дворно място в Софи я – Симеоново, представл яващо имот пл.
№ 1263, нанесен в кадастрален лист 645, попа-
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дащо в регулационния план на София, м. Витоша – ВЕЦ – Симеоново, цялото с площ 1852 кв. м,
при съседи по нотариален акт: Йордан Иванов
Сатянов, юг – наследници на Георги Стефанов
Божилов (Скорчев), запад – Трайко Манчев, изток – наследници на Нето и Кана Пачови;
– апартамент № 10 в София, СО, район „Студентски“, бул. Симеоновско шосе 79, на трети
етаж на жилищната сграда в блок А със застроена
площ 112,24 кв. м, състоящ се от две антрета,
кухня, дневна, три стаи, баня с тоалетна, тоалетна и балкони, при съседи: двор, двор, двор,
апартамент № 9, стълбище, заедно с мазе № 13
със застроена площ 6,63 кв. м, при граници: двор,
коридор, мазе № 12, двор, заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата;
– апартамент № 8 в София, СО, район „Студентски“, бул. Симеоновско шосе 79, на втори
етаж на жилищната сграда в блок А със застроена
площ 62,35 кв. м, състоящ се от антре, дневна с
кухненски бокс, стая, баня с тоалетна и балкон,
при съседи: коридор, апартамент № 7, двор, двор,
апартамент № 5, заедно с мазе № 14, със застроена площ 4,63 кв. м, при съседи: двор, стълбище,
коридор, коридор, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата;
– гараж № 8 в София, СО, район „Студентски“,
бул. Симеоновско шосе 79, в партера на жилищната сграда в блок А със застроена площ 23,17
кв. м, при съседи: гараж № 7, двор, двор, гараж
№ 4, гараж № 3, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата;
– апартамент № 34 в София, СО, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, на ІІІ жилищен етаж
в сградата, строяща се върху по-долу описаното
дворно място, вх. Б, състоящ се от: дневна-кухня, спалня, дрешник и сервизни помещения, със
застроена площ 60,99 кв. м, при съседи: двор,
стълбище, коридор, ап. № 33, ап. 9 от вх. А, заедно с мазе № 9 от вх. Б, с поземлена площ 2,34
кв. м, при съседи: мазе № 8 от вх. Б, мазе № 14
от вх. В, мазе № 10 от вх. Б, коридор, коридор,
заедно с 0,99 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху дворното
място, цялото с площ 1700 кв. м, състоящо УПИ
VІІ-1575 от кв. 2 по плана на София, м. Дървеница, при съседи по скица: бул. Кл. Охридски,
улица, УПИ VІІІ-377, УПИ Х – СГО, УПИ-ХІ за
поликлиниката;
– дворно място 660 кв. м, урегулирано, намиращо се в с. Червен, община Иваново, област
Русе, образуващо парцел VІІ-327 в кв. 59 по плана
на селото;
– недвижим имот в землището на с. Червен,
община Иваново, № 021040 – нива 9593 дка, трета
категория, в м. Тетрелика, по плана на земеразделяне на с. Червен, община Иваново, ЕКАТТЕ
80443, при граници: имот № 021039 – нива на
Юлия Илиева Христова, имот № 0210002 – нива
на наследници на Димитър Иванов Кръстев и др.,
имот № 021001 – нива на Мицо Тихонов Мицов,
имот № 021041 – нива на наследници на Стоян
Минчев Георгиев, имот № 000288 – полски път
на общината;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 039014 – нива
13,441 дка, четвърта категория в м. Дюлите, по
плана на земеразделяне на с. Червен, община
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Иваново, ЕК АТТЕ 80443, при граници: имот
№ 039015 – нива на Юлия Илиева Христова, имот
№ 039038 – нива на Борис Георгиев Симеонов,
нива № 000173 – полски път на общината, имот
№ 000099 – полски път на общината;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 054006 – лозе
1920 дка, пета категория, в м. Иванков дол, по
плана на земеразделяне на с. Червен, община
Иваново, ЕК АТТЕ 80443, при граници: имот
№ 054007 – лозе на Мария Георгиева Господинова,
имот № 000019 – полски път на общината, имот
№ 054010 – лозе на Симеон Димитров Мицов,
имот № 05401 – лозе на Йона Борисова Коева,
№ 054013 – лозе на Димитър Димитров Мицов;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 112011 – нива
5,062 дка, четвърта категория, в м. Чинарка, по
плана на земеразделяне на с. Червен, община
Иваново, ЕК АТТЕ 80443, при граници: имот
№ 112010 – нива на Никола Иванов Златев, имот
№ 112025 – нива на наследници на Мицо Тиханов
Мицов, имот № 112012 – нива на Стояна Събева
Илиева, имот № 000273 – път ІV клас на Министерството на транспорта;
– недвижим имот – Марин Кънев Аврамов
продава на Владимир Маринов Кънев собствения
си недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Червен, община Иваново, № 002288 – нива 0,486
дка, пета категория в м. Лозята, по плана на замеразделяне на с. Червен, община Иваново, ЕКАТТЕ
80443, при граници: имот № 002289 – нива на Начо
Атанасов Начев, имот № 000112 – полски път на
общината, имот № 002287 – нива на наследници
на Велико Иванов Иванов, имот № 002278 – нива
на наследници на Здравко Бонев Кръстев;
– недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Червен, община Иваново, № 003060 – лозе 0,992
дка, четвърта категория, в м. Чинарка, по плана
на замеразделяне на с. Червен, община Иваново,
ЕКАТТЕ 80443, при граници: имот № 003114, лозе
на Ангел Асенов Мицов, имот № 000261 – полски
път на общината, имот № 003059 – лозе на Стилиян Ангелов Василев, имот № 000263 – полски
път на общината;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 053019 – нива
20,995 дка, четвърта категория, в м. Зайка, по
плана на земеразделяне на с. Червен, община
Иваново, ЕК АТТЕ 80443, при граници: имот
№ 053020 – нива на Николай Георгиев Пасев, имот
№ 053023 – нива на наследници на Велико Иванов
Иванов, имот № 053007 – нива на наследници на
Ангел Георгиев Мечев, имот № 053025 – нива на
Анка Тодорова Данева, имот № 000206 – полски
път на общината;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 069005, зеленчукова култура 1,374 дка, трета категория, в м.
Селище, по плана на земеразделяне на с. Червен,
община Иваново, ЕКАТТЕ 80443, при граници:
имот № 000326 – пасище, мера на общината, имот
№ 000087 – скално образувание на общината,
имот № 069006 – зеленчукова култура на Стоян
Митев Стоянов, имот № 000159 – вътрешна река
на държавен поземлен имот МЗГ;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 074043 – зеленчукова култура 1,125 дка, трета категория, в м.
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Селище, по плана на земеразделяне на с. Червен,
община Иваново, ЕКАТТЕ 80443, при граници:
имот № 074042 – зеленчукова култура на Ангел
Игнатов Върбанов, имот № 000166 – пасища, мера
на общината, имот № 000198 – жилищна територия на общината, имот № 000159 – вътрешна
река на държавен поземлен имот МЗГ;
– недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Червен, община Иваново, № 089033 – трайни
насаждения 3,006 дка, четвърта категория, в м.
Банките, по плана на земеразделяне на с. Червен,
община Иваново, ЕКАТТЕ 80443, при граници:
имот № 089051 – до насаждения на наследници на
Ангел Григоров Георгиев, имот № 000270 – полски
път на общината, имот № 089042 – други трайни насаждения на Йордан Димитров Йорданов,
имот № 089022 – други трайни насаждения на
Асен Тодоров Маринов, имот № 089023 – други
трайни насаждения на Вяра Борисова Иванова,
имот № 089060 – други трайни насаждения на
Пенка Димитрова Радулова;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 002327 – нива
0,515 дка, пета категория, в м. Лозята, по плана
на земеразделяне на с. Червен, община Иваново,
ЕКАТТЕ 80443, при граници: имот № 002328 – нива
на Кирил Иванов Тодоров, имот № 000040 – полски път на общината, имот № 002326 – нива
на наследници на Мицо Тиханов Мицов, имот
№ 002308 – нива на Венелин Илиев Георгиев;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 032002 – нива
3,205 дка, пета категория, в м. Моратова леска, по плана на земеразделяне на с. Червен,
община Иваново, ЕК АТТЕ 80443, при граници: имот № 032001 – нива на Иванка Митева
Маринова, имот № 000311 – нива на общината,
имот № 000118 – полски път на общината, имот
№ 032003 – нива на Никола Иванов Златев;
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Червен, община Иваново, № 113010 – нива
3 дка, четвърта категория, в м. Дебела липа, по
плана на земеразделяне на с. Червен, община
Иваново, ЕК АТТЕ 80443, при граници: имот
№ 1130 08 – нива на Нина Христова Цанко ва, имот № 000310 – нива на общината, имот
№ 113011 – нива на Пена Рачева Тодорова, имот
№ 113031 – нива на Йордан Николов Стефанов;
– сумата 16 700 лв. от продажбата на апартамент № 67 в София, ж.к. Овча купел I част,
микрорайон ІV, ул. Промишлена, бл. 402 (стар
блок № 2 – 8), вх. В, ет. 2;
– сумата 15 700 лв. от продажбата на апартамент № 6 в София, ж.к. Младост 3, бл. 358,
вх. А, ет. 3;
– ремарке, багажно, ДЦ № С 3733 ЕА, дата
на първа регистрация 08.11.1990 г. по данни на
ПП – КАТ;
– мотоциклет „Хонда 125“, модел XL, С 3764 А,
рама № XL125S011231, двигател № XL125SA11242,
придобит от Владимир Маринов Кънев;
– лек автомобил, марка „Фолксваген Поло“,
СО 8831 СВ, рама № WVWZZZ6NZSW020800,
двигател № ADX100469, придобит от Владимир
Маринов Кънев;
– лек автомобил, марка „Сузуки Сайдик“
С2988А А, рама 2S3TA01V0M6400546, двигател
G16M302781, цвят – черен, придобит по данни
на ПП – КАТ на 22.03.1996 г.;
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– лек автомобил, марка „Форд Фестива“
СА9893ВА, рама KNJPT05H1P6119068, двигател
B3867799, цвят – червен, придобит по данни на
ПП – КАТ на 07.07.1995 г.;
– сумата 300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Сузуки Суифт“, ДК № С6006СР, рама
№ 252АС35S8М6601781, двигател № G13M150310;
– 26 дяла по 60 лв. от капитала на „Булкарго Интернационал“ – ООД, ЕИК 121832001,
регистрирано с решение от 09.02.1999 г. по ф.д.
№ 936/1999 на Софийския градски съд, вписано
в рег. 1, том 538, парт. 49452, стр. 126, равняващи
се на 1560 лв.;
– 25 дяла по 500 неденоминирани лв. от капитала на „Меги – 1997“ – ООД, ЕИК 121325254,
регистрирано с решение от 27.07.2000 г. по ф.д.
№ 2538/1997 на Софийския градски съд, рег. 10,
том 420, парт. 37976, стр. 40, равняващи се на
12,50 лв.
425

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
2. – Управителният съвет на Синдиката на производителите на „Бира, храни и напитки“ – КНСБ,
на основание чл. 25, ал. 3 от устава, чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква осми редовен конгрес на СБХН – КНСБ
на 24.02.2012 г. от 10 ч. в София, бул. Тотлебен
34а, хотел „Шипка“, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на управителния съвет за дейността на СБХН за периода 2007 – 2011 г.; 2. доклад
на финансово-контролната комисия на СБХН за
периода 2007 – 2011 г.; 3. изменения и допълнения
на устава на СБХН; 4. избор на ръководни и контролни органи на СБХН и делегати за VІІ конгрес
на КНСБ; 5. приемане Програма на СБХН за
периода 2012 – 2016 г. Поканват се делегатите на
осмия редовен конгрес на СБХН – КНСБ, избрани
от синдикалните организации съгласно определената квота: на 20 синдикални членове – един
делегат. Председателят и зам.-председателят на
СБХН, председателят на ФКК и членовете на
председателството са делегати по право съгласно
устава на СБХН. Материалите по дневния ред за
осмия редовен конгрес на СБХН – КНСБ са на
разположение в офиса на синдиката в София, пл.
Македония 1, ет. 6.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Българска камара на производителите и търговците
на етерични масла“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.02.2012 г. в
14 ч. в заседателната зала на „Балкантекс“ – АД,
Пловдив, ул. Академик Петър Динеков 10, при
следни я дневен ред: 1. приемане док лад за
дейността на сдружението за 2003 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2003 г.; 2. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2004 г.; проект за
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решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2004 г.; 3. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2005 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2005 г.; 4. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2006 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2006 г.; 5. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2007 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2007 г.; 6. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2008 г.; 7. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2009 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2009 г.; 8. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2010 г.; 9. приемане доклад за
дейността на сдружението за 2011 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2011 г.; 10. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2007 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на сдружението за 2007 г.; 11. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2008 г.;
12. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 13. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на сдружението за 2010 г.; 14. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.;
15. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността му през
2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г.,
2009 г., 2010 г., 2011 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност управителния съвет за дейността му през 2003 г., 2004 г., 2005 г.,
2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.; 16.
промяна в устава; проект за решение – ОС взема
решение за промяна в устава на сдружението;
17. промяна на адреса на управление; проект
за решение – ОС взема решение за промяна на
адреса на управление на сдружението; 18. промяна в състава на управителния съвет; проект
за решение – ОС взема решение за промяна в
състава на управителни съвет на сдружението;
19. приемане на нови членове на сдружението;
проект за решение – ОС взема решение за приемане на нови членове на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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