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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 и 71 от
2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59
и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г.,
бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 1 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 5б:
„5б. износ на лекарствени продукти по реда
на глава девета „б“.“
§ 2. В чл. 17, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 12а:
„12а. издава сертификати за Добра дистрибуторска практика;“.
2. В т. 14 думата „съгласува“ се заменя с
„консултира“.
§ 3. В глава втора, раздел I се създават чл. 17б
и 17в:
„Чл. 17б. (1) Към изпълнителния директор на
ИАЛ се създава Експертен съвет по търговия на
дребно с лекарствени продукти, който включва
трима представители на Българския фармацевтичен съюз, по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища
и четирима представители на ИАЛ. Съставът на
съвета се определя със заповед на изпълнителния
директор на ИАЛ, съгласувана с министъра на
здравеопазването.
(2) Съветът по ал. 1 е консултативно звено,
което:
1. изготвя становища по подадените в ИАЛ
заявления и документи по чл. 228, ал. 1 и 5, които
представя на изпълнителния директор на ИАЛ;
2. прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването чрез изпълнителния
директор на ИАЛ за подобряване на достъпа на
населението до лекарствени продукти.

(3) Организацията и дейността на експертния
съвет по ал. 1 се уреждат с правилник, издаден
от изпълнителния директор на ИАЛ по предложение на съвета.
(4) Членовете на експертния съвет по ал. 1 не
получават възнаграждения за участие в заседания
на съвета.
(5) За своята дейност експертният съвет по
ал. 1 се отчита ежегодно пред министъра на
здравеопазването.
Чл. 17в. Не могат да бъдат членове на експертния съвет по чл. 17б, ал. 1 лица, които са:
1. собственици, членове на управителни и
контролни органи на търговски дружества или
еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с
лекарствени продукти;
2. съдружници или акционери, които притежават над 5 на сто от капитала на търговски
дружества с предмет на дейност производство,
внос, търговия на едро или дребно с лекарствени
продукти или работят на трудов договор в тези
дружества.“
§ 4. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 8:
„8. уведомленията за износ на лекарствени
продукти по реда на глава девета „б“.“
§ 5. В чл. 27, ал. 2 след думите „т. 18“ се добавя „и 18а“.
§ 6. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Притежателят на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен
продукт уведомява писмено ИАЛ най-малко два
месеца преди преустановяване на продажбите на
лекарствен продукт, независимо дали е временно,
или постоянно.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Притежателят на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен
продукт посочва причините за преустановяване
на продажбите в съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 6
и декларира дали предприетите от него действия
по ал. 2 се дължат на някое от основанията по
чл. 276 или по чл. 277.“
3. В ал. 4 думите „24 часа“ се заменят със
„7 дни“.
§ 7. В чл. 54а, ал. 1 думите „и 3“ се заменят
с „и 4“.
§ 8. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6, 7, 8 и 9:
„6. информира ИАЛ за всяко предприето
от него действие, свързано с временно спиране
предлагането на пазара на определен лекарствен
продукт, изтегляне от пазара на определен лекарствен продукт, искане за прекратяване на
разрешение за употреба или заявено намерение
за неподновяване на разрешението за употреба,
както и да посочи причините, поради които е
предприето това действие; в тези случаи притежателят на разрешението за употреба декларира
дали предприетите от него действия се дължат на
някое от основанията по чл. 276 или по чл. 277;
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7. информира ИАЛ, ако действията по т. 6
са предприети в трета държава и се дължат на
някое от основанията по чл. 276 или по чл. 277;
8. информира Европейската агенция по лекарствата, когато действията по т. 6 и 7 са предприети
на основание чл. 276 и 277;
9. осигурява достатъчни количества от лекарствения продукт за задоволяване на здравните потребности на населението на Република
България.“
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. данни за обема на продажбите на лекарствения продукт и всякаква друга информация,
с която притежателят на разрешението за употреба разполага, относно обема на лекарските
предписания за продукта;“.
§ 9. В чл. 79б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителната агенция по лекарствата
прилага процедурата по глава осма, раздел ІV,
когато е необходимо прилагането на една от
мерките, посочени в чл. 194у, ал. 2 и 3.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Независимо от ал. 1 – 3, когато е необходимо спешно действие за защита на общественото
здраве на някой етап от арбитражната процедура,
ИАЛ може да спре действието на разрешението за
употреба и да забрани употребата на съответния
лекарствен продукт на територията на Република България до приемането на окончателното
решение.
(5) В случаите по ал. 4 ИАЛ информира Европейската комисия, Европейската агенция по
лекарствата и другите държави членки за мотивите за своето решение не по-късно от следващия
работен ден.“
§ 10. В чл. 169 се създава ал. 5:
„(5) Листовката трябва да е оформена по такъв
начин, че да е ясна и разбираема, като позволява
на пациента да предприеме подходящи действия,
при необходимост, с помощта на медицински
специалисти.“
§ 11. В чл. 170, ал. 2 след думите „този закон“
се добавя „не е предназначен за директна доставка
на пациента или“.
§ 12. В чл. 194у се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „стартира“ се заменя с
„инициира“.
2. Алинеи 3 – 7 се изменят така:
„(3) Изпълнителната агенция по лекарствата
инициира процедурата по ал. 2, когато е уведомена от притежателя на разрешението за употреба,
че по съображения, свързани с проследяване на
лекарствената безопасност, преустановява разпространението на лекарствения продукт или
е предприел, или възнамерява да предприеме
действия за изтеглянето му от пазара, или няма
да предприеме действия за подновяване на издаденото разрешение за употреба.
(4) Изпълнителната агенция по лекарствата
може да инициира процедурата по ал. 2 и в
случаите, когато прецени, че по съображения,
свързани с проследяване на лекарствената без
опасност, за даден лекарствен продукт трябва да
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бъдат добавени нови противопоказания или да
бъде намалена препоръчваната доза, или показанията да бъдат ограничени.
(5) Изпълнителната агенция по лекарствата
предоставя на Европейската агенция по лекарствата и на регулаторните органи на другите
държави членки цялата научна информация, с
която разполага, както и извършената оценка на
данните, и мотивите за иницииране на процедурата по реда на този раздел.
(6) В случаите по ал. 2 – 4 Европейската агенция по лекарствата уведомява ИАЛ за започване
на процедурата, когато опасенията във връзка с
безопасността се отнасят и до други лекарствени
продукти, които принадлежат към една и съща
терапевтична група или съдържат едно и също
активно вещество с продукта, посочен в информацията по ал. 5, или когато този лекарствен
продукт е разрешен за употреба и в друга или в
други държави членки.
(7) В случаите по ал. 4, когато не се налага
да се предприемат спешни мерки, ИАЛ прилага
процедурата по чл. 77 или 79б.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Изпълнителната агенция по лекарствата
информира притежателя на разрешението за
употреба за започване на процедурата по реда
на този раздел.“
§ 13. В чл. 207, ал. 1 се създава т. 6в:
„6в. осигурява снабдяването на достатъчни
количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението
на Република България;“.
§ 14. В чл. 209б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 търговците на едро
удостоверяват със съответните документи, че
лекарствените продукти са получени от лица,
които имат разрешение или право да доставят
лекарствени продукти в съответствие с приложимото национално законодателство на третата
държава.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато търговецът на едро доставя лекарствени продукти на лица в трети държави,
той удостоверява със съответните документи,
че доставките са само за лица, които имат разрешение или право да получават лекарствени
продукти, предназначени за търговия на едро
или за доставка на населението в съответствие
с приложимото национално законодателство на
третата държава.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 15. В чл. 212а, ал. 1 думите „на територията
на Република България“ се заличават.
§ 16. Създава се глава девета „б“ „Износ на
лекарствени продукти“ с чл. 217а – 217г:

„ Г л а в а

д е в е т а

„ б “

ИЗНОС НА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Чл. 217а. (1) Износ на лекарствени продукти
от територията на Република България може
да извършва физическо или юридическо лице,
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притежател на разрешение за търговия на едро
с лекарствени продукти или притежател на разрешение за производство.
(2) Притежател на разрешение за производство
може да извършва износ само на произведените
от него лекарствени продукти.
(3) По смисъла на тази глава износ е и вътреобщностна доставка в рамките на Европейския
съюз.
(4) Износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 1, от територията на Република България
се извършва след подаване на уведомление до
ИАЛ за всеки конкретен случай, когато износът
се осъществява от притежател на разрешение за
търговия на едро с лекарствени продукти.
Чл. 217б. Уведомлението по чл. 217а, ал. 4 се
подава до изпълнителния директор на ИАЛ и
съдържа следните данни:
1. наименование и адрес на управление на
лицето по чл. 217а, ал. 1;
2. наименование, лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица
на лекарствения продукт, предназначен за износ;
3. номер на разрешението за търговия на едро
с лекарствени продукти;
4. брой опаковки на лекарствения продукт,
предназначени за износ;
5. държавата, в която е планирано да се извърши износ.
Чл. 217в. (1) При постъпване на уведомление
по чл. 217б ИАЛ изисква информация за лекарствения продукт, предназначен за износ за период
от 6 месеца назад, считано от датата на подаване
на уведомлението:
1. за потреблението на съответния лекарствен
продукт от Националната здравноосигурителна
каса и/или от Министерството на здравеопазването;
2. за доставените количества от съответния
лекарствен продукт в Република България от
притежателя на разрешението за употреба.
(2) Лицата по ал. 1 предоставят изисканата от
ИАЛ информация в 15-дневен срок от получаване
на искането.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата
извършва анализ на получената по ал. 2 информация за съответния лекарствен продукт, като
сравнява данните за използваните количества по
ал. 1, т. 1 и доставените количества по ал. 1, т. 2
с наличните данни, получени по реда на чл. 217б,
т. 4 за брой опаковки, предназначени за износ.
(4) Когато в срок 30 дни, считано от датата
на постъпване на уведомлението по чл. 217б,
изпълнителният директор на ИАЛ не възрази
писмено срещу извършване на износа, се приема,
че е налице мълчаливо съгласие за извършване
на износ.
(5) Изпълнителният директор на ИАЛ може
в срока по ал. 4 да откаже с мотивирана заповед
извършването на износ, когато при извършване
на анализа по ал. 3 се установи, че:
1. наличните към момента на подаване на
уведомлението по чл. 217б количества от съответния лекарствен продукт в Република България не са достатъчни за задоволяване здравните
потребности на населението;
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2. в резултат на извършване на износа може
да настъпи временен недостиг на необходимите
за задоволяване здравните потребности на населението количества от съответния лекарствен
продукт;
3. липсата на достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за задоволяване
здравните потребности на населението може да
застраши сериозно живота и здравето на населението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Данни за извършване на износ на лекарствени продукти от територията на Република
България се публикуват на страницата на ИАЛ
в интернет.
Чл. 217г. Износ на лекарствени продукти се
извършва в срок до три месеца от изтичане на
срока по чл. 217в, ал. 4.“
§ 17. В чл. 229, ал. 2 след съкращението „ИАЛ“
се добавя „след становище на Експертния съвет
по търговия на дребно с лекарствени продукти“.
§ 18. В чл. 262 се създава ал. 9:
„(9) Условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен
списък се определят в наредбата по чл. 261а, ал. 5.“
§ 19. В чл. 264 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министерството на
здравеопазването“ се добавя „и Националния
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти“.
2. В ал. 2 след думите „Министерството на
здравеопазването“ се добавя „и Националния
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти“.
3.
В ал. 5 след думите „здравните потребности“ се поставя запетая и се добавя „освен в
случаите, когато преустановяването се дължи на
някое от основанията по чл. 276 или по чл. 277“.
§ 20. Създава се чл. 285в:
„Чл. 285в. Притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, който не
уведоми ИАЛ за извършване на износ на лекарствени продукти по чл. 217а, ал. 4, се наказва
с глоба, съответно с имуществена санкция в
размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение – в размер от
100 000 до 200 000 лв.“
§ 21. В § 4 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и на Директива 2012/26/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. за изменение на Директива
2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната
бдителност (ОВ, L 299/1 от 27 октомври 2012 г.)“.

Заключителна разпоредба
§ 22. В Закона за здравното осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от
1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1,
31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74,
107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114
от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г.,
бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17,
18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от
2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31,
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46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и
110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и
бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97 и 100 от 2010 г.,
бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101
и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 23 и 106 от 2013 г. и
бр. 1 от 2014 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 14:
„14. определя представителите на НЗОК, които
съгласуват условията и реда по чл. 45, ал. 15.“
2. В чл. 19, ал. 7 се създава т. 18:
„18. обнародва в „Държавен вестник“ условията
и реда по чл. 45, ал. 15.“
3. В чл. 45:
а) в ал. 15 след думите „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ се добавя
„на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели“;
б) създава се нова ал. 16:
„(16) Условията и редът по ал. 15 се обнародват
в „Държавен вестник“ от управителя на НЗОК .“;
в) досегашните ал. 16, 17 и 18 стават съответно
ал. 17, 18 и 19.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 16 януари 2014 г. и на 26 февруари 2014 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
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Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, приет от
ХLІI Народно събрание на 26 февруари 2014 г.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63,
73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52,
53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98
от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15,
94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99
от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2014 г. – бр. 14 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 169 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на прин удителното
им събиране, длъжникът заявява по ред и
начин, определени със заповед на министъра
на финансите, вида на задълженията, които
иска да погаси:
1. задължения за данъци и други задължения за централния бюджет;
2. задължения за здравноосигурителни
вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
3. задължения за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните
фондове, администрирани от Националния
осигурителен институт;
4. задължения за вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 с постъпила сума
се погасява задължението от съответния вид,
срокът за внасяне на което изтича най-рано
към датата на плащането, освен ако в закон
не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне
на две или повече публични задължения от
един и същ вид изтича на една и съща дата,
те се погасяват съразмерно.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до
образуване на изпълнителното дело лицето
подаде заявление до компетентната териториална дирекция, че погасява задължението
си по този акт или погасяването става чрез
прихващане.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
6. Създава се ал. 9:
„(9) Заповедта по ал. 4 се публикува на
интернет ст раниците на Министерството
на финансите и Националната агенция за
приходите.“
§ 2. В чл. 179 ал. 1 се изменя така:
„(1) Внесените по реда на чл. 169, ал. 4
по сметки на Националната агенция за приходите суми за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и за социалноосигурителните фондове, администрирани
от Националния осигурителен институт, се
превеждат ежедневно по сметка на Националната здравноосигурителна каса, съответно
по сметка на Националния осигу рителен
институт.“
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 29:
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„29. „Социалноосигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен
институт“ за целите на чл. 169, ал. 4 и чл. 179,
ал. 1 са фондовете на държавното обществено
осигуряване, Учителският пенсионен фонд и
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) С постъпилите суми, с които не
са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват
установените задължения по реда на глава
четиринадесета към датата на влизане в сила
на този закон, като се прилагат чл. 169, ал. 5,
6 и 7, освен в случаите на подадено искане
по чл. 129, ал. 1.
(2) За постъпилите суми, за които не е
приложена ал. 1, в срок до три месеца от
влизане в сила на този закон, длъжникът
може да посочи по ред и начин, определени
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите, вида на
публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след
изтичане на срока се прилага редът на ал. 1.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция
за приходите.
§ 5. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 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.; Решение № 7 на
Конституционн ия съд от 2011 г. – бр. 45 от
2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7,
21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г.,
бр. 1 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 5 изречение второ се изменя така: „В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
не се прилагат.“
2. В чл. 159 ал. 4 се изменя така:
„(4) При наличие на няколко задължения,
до започване на принудителното им събиране, длъжникът може да заяви кое от тях
погасява. Ако не е заявил това, погасяването
се извършва по реда на чл. 169, ал. 5 и 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

ВЕСТНИК
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§ 6. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и
153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113
от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от
2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28,
38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76,
99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30,
33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от
2007 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31,
46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71
и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101
от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96,
97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г.,
бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1 от
2014 г.) в чл. 41, ал. 2 изречение второ се
изменя така: „В този случай чл. 169, ал. 5
и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс не се прилагат.“
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За кон ът е п рие т о т 42- т о Народ но с ъбра н ие на 26 февруари 2 014 г. и е под печата н с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о
с ъбра н ие.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката
за продажбата на летище „Божурище“ през
2005 г., както и процедурата по обявяване
на летището за паметник на културата през
2008 г. и 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката
за продажбата на летище „Божурище“ през
2005 г., както и процедурата по обявяване
на летището за паметник на културата през
2008 г. и 2010 г., с две седмици.
Решението е прието от 42-то Народно
събр ание на 26 февруари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 31
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Изборния кодекс, приет от ХLIІ
Народно събрание на 21 февруари 2014 г.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби на Изборния кодекс,
приет от Народното събрание на 21 февруари
2014 г.
Ува жаеми госпож и и господа народни
представители,
С Изборния кодекс, приет от Народното
събрание на 21 февруари 2014 г., се определят
условията, организацията и редът за произвеждане на изборите в Република България,
оспорването на резултатите от изборите, както
и условията и редът за попълване на мандати.
Създаването на изборно законодателство
е предизвикателство пред парламентарното
мнозинство. Правилата на изборното състезание имат значим ефект не само за отделните
кандидати. Тези правила оказват съществено
въздействие върху партийната система, доверието в институциите и легитимността на
държавниците, които управляват.
Изборите и изборният процес са важен
механизъм за функционирането на представителното управление. Ето защо изборното законодателство трябва да предвижда устойчиви
правила и механизми, които да бъдат гарант
за произвеждането на изборите в страната.
Приетият от 42-то Народно събрание Изборен кодекс установява правила, на които
може да се даде положителна оценка. Сред
тях е въвеждането, макар и със закъснение,
на останалите за транспониране текстове на
Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември
2013 г. за изменение на Директива 93/109/ЕО
по отношение на някои от условията и реда
за упражняване на правото на граждани на
Съюза, пребиваващи в държава членка, на
която не са граждани, да бъдат избирани в
избори за Европейски парламент (срокът за
транспониране на изменителната директива
бе 28 януари 2014 г.).
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Позитивният опит от дейността на Изборния борд към служебното правителство през
2013 г., позволяващ на гражданското общество
да изрази своето становище по организацията
на изборния процес, да дава препоръки, да
поставя въпроси и да изисква информация
от държавните органи, е възприет в Кодекса
чрез разпоредбата, предвиждаща създаването на Обществен съвет към Централната
избирателна комисия (ЦИК). Надявам се, че
създаването на Обществен съвет, включващ
представители на български неправителствени организации, които са участвали като
наблюдатели в изборите, ще допринесе за
осигуряване на прозрачност, демократичност
и честност в изборите.
Публичността в дейността на органите,
които са ангажирани с изборния процес на
централно ниво, би трябвало да подобри организацията на изборите. Като положителни
стъпки могат да бъдат посочени обжалва
емостта на актовете на комисиите, въвеждането на явното гласуване при вземане на
решенията, създаването на видеоархив на
заседанията и незабавното публикуване на
пълните стенографски протоколи на интернет
страницата.
Положително е предоставянето от държавата на средства за медийни пакети, макар и в
недостатъчен размер, за заплащане на различните форми за отразяване на предизборната
кампания от доставчиците на медийни услуги.
Това може би ще спомогне предизборните
послания на партиите и коалициите, които
нямат право на държавна субсидия по Закона
за политическите партии, и инициативните
комитети, които ще участват в изборите за
президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент от Република България
и при избора на народни представители, да
достигнат до избирателите.
Въпреки положителните стъпки, направени със законодателната уредба на изборния
процес, считам, че не е постигнато устойчиво
решение, което да отразява напълно обществените очаквания.
Неясен остава въпросът защо беше поискано становище от Европейската комисия за
демокрация чрез право към Съвета на Европа
(Венецианската комисия), а кодексът бе приет
непосредствено преди насрочване на изборите за членове на Европейския парламент
от Република България и преди да имаме
окончателното є становище.
С изменение и допълнение на Изборния
кодекс през 2013 г. е предвидено при произвеждане на предстоящите избори през 2014 г. да
бъде проведено експериментално електронно
гласуване по интернет. В приетия от 42-то
Народно събрание Изборен кодекс законодателят не предвижда такава възможност за
които и да било бъдещи избори.
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Не считам, че съществуват аргументи за
отмяната на правната уредба за електронното гласуване. Съображенията, изтъквани от
противниците на дистанционното електронно
гласуване, че би могло да се застраши тайната
на вота, в още по-голяма степен може да се
отнесе и до машинното гласуване, което е
въведено с настоящия кодекс. С въвеждането
на машинно гласуване се обръщаме към стари
технологии, вместо да гледаме в перспектива
напред към бъдещето.
Дебатът за електронното дистанционно
гласуване се води вече няколко години. За
да бъде реализиран успешно този начин на
гласуване, е необходимо неговото въвеждане
в реална изборна среда, макар и експериментално в началото, за да бъдат отчетени
технологично неговите възможности и да
бъдат създадени гаранции за тайната на вота
и свободното формиране на волята на избирателите. Електронното дистанционно гласуване ще повиши избирателната активност, ще
даде по-голяма възможност на българите зад
граница да упражняват правото си на глас,
ще улесни и хората с трайни увреждания по
време на избори.
Не приемам тезата за противоречие на
електронното гласуване с Конституцията.
Много често се споменава, че този начин на
гласуване е обявен от Конституционния съд
за противоконституционен. Решение № 4 от
2011 г. на конституционната юрисдикция не
казва това. В мотивите си съдът отбелязва:
„Само за себе си електронното гласуване
не е противоконституционно, бидейки вид
дистанционно гласуване, каквото е отдавна
практикуваното в други държави гласуване
по пощата; принципно не е в противоречие с
международни договори, по които Република
България е страна.“
„Конституционният съд е наясно, че електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности възможност, която разширява
и улеснява участието на гражданите в изборите, но само ако ефикасно е гарантирана
тайната на вота.“
Отново се отлага решаването на проблема
с избирателните списъци. Една от възможностите за преодоляване на този проблем
е да бъде направена крачка към активна
регистрация на избирателите. Не съм съгласен с това, че не беше възприета идеята на
Обществения съвет към Временна комисия
за обсъждане и приемане на нов Изборен
кодекс за създаването на регистър на избирателите. Държавните и местните органи могат
да създадат този регистър, като използват
за основа и нформа ц и я та за гласу ва л и т е
български граждани от последните няколко
национални избора за народни представители
и за президент и вицепрезидент. Този списък

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

на избирателите може да бъде актуализиран
чрез подаване на заявления от гражданите
за включването им в него.
Воденето от ЦИК на публичен регистър
на избирателите, който се припокрива с
информацията на Националния регистър на
населението на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“, няма да реши въпроса с избирателните
списъци.
Не могат да бъдат споделени тезите, застъпвани в публичното пространство, че не бива да
правим стъпки в посока активна гражданска
регистрация, тъй като по този начин щял да
бъде нарушен принципът на тайно гласуване.
Трябва да правим разлика между гласуването
и тайната на вота. Тайната на вота гарантира
анонимността за кого си гласувал, а не дали
си упражнил правото си на глас.
Отстъпихме и от създаването на преброителни комисии в общини с население до
30 000 избиратели. Тази мярка е добра и беше
въведена, за да се преодолее контролирането
на вота в малките населени места.
Въпреки стъпките в правилната посока,
поради значимостта на обществените отношения, които са предмет на правна уредба в
Изборния кодекс, не могат да бъдат подминати
недостатъци в конкретни текстове. За да бъде
прецизирана правната уредба, връщам за ново
обсъждане в Народното събрание следните
разпоредби на Изборния кодекс:
1. Член 46, ал. 4, 7 и 8, чл. 47, чл. 50, ал. 1,
т. 2 и 3 и ал. 3.
Приетият Изборен кодекс предвижда нов
начин на формиране на състава на ЦИК.
Промяната на правилата за конституиране
на ЦИК се мотивира с превръщането є
в независим и п рофесиона лен д ържавен
орган. Като позитив мнозинството в парламента изтъква въвеждането за пръв път
на изисквания относно професионализма на
кандидата. Липсва логика при заявена воля
за превръщане на ЦИК в професионален
орган изискването за вида образование да
е п репоръчи телно. Към този недостат ък
следва да се добави и липсата на изисквания
кандидатите да притежават специализиран
професиона лен опи т. Според нормата на
чл. 50, ал. 1, т. 3 професионалният опит не е
задължително да е свързан с придобиване на
експертни познания, които да допринасят за
компетентно осъществяване на правомощията от Комисията. Съществува многообразие
от професии, упражняването на които няма
общо с изборни я процес. Професионализацията на ЦИК може да бъде постигната
посредством установяването на изисквания
за притежаването от нейните членове на
определено образование и минимален стаж
по специалността или опит в организацията
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или произвеждането на избори. Липсата на
експертиза може да възпрепятства законосъобразното протичане на изборния процес.
Намерението на законодателя членовете
на ЦИК да бъдат пълноценно ангажирани в
изборния процес не е проведено докрай. Кодексът предвижда забрана те да са наети по
трудово или служебно правоотношение освен
като преподаватели. Няма забрана членовете
на ЦИК да упражняват която и да е свободна
професия. По този начин те могат да бъдат
неравнопоставени.
Препоръчителният характер за вида образование на членовете на ЦИК и липсата на
изискване за професионален опит не гарантират, че ще се конституира професионален
орган. Този законодателен подход поражда
подозрение, че предприетите законодателни
промени са мотивирани единствено от желанието да бъдат сменени членовете на ЦИК
и да се отнемат конститутивни правомощия
на държавния глава.
През последния четвърт век българският президент е назначавал целия състав на
централните комисии след консултации с
политическите партии. Тази процедура се е
наложила, тъй като досега не е имало съмнение, че именно при конституирането на
ЦИК политическата система в най-голяма
степен се нуждае от баланс. Такава е ролята
на държавния глава – да бъде равно отдалечен от разделените власти и от политичес
ките партии. Президентската институция е
призвана да търси баланс и консенсус между
политическите субекти.
Конституирането на ЦИК от държавния
глава се е превърнало в традиция. Липсват
аргументи кое налага промяната на подхода
в момента и защо се въвежда изключение за
ръководството на Комисията. Правомощието на президента да назначава членовете на
ЦИК по никакъв начин не създава пречки то
да бъде предхождано от публична процедура, в която да бъдат проверени познанията,
репутацията и общественият авторитет на
бъдещите членове.
2. Относно правната уредба на гласуването
с предпочитание (преференция) за кандидат за
народен представител и общински съветник,
включен в кандидатска листа – подреждането в кандидатската листа и валидността на
предпочитанията:
– чл. 278, ал. 5 и систематично свързаните
чл. 279, ал. 2, чл. 280, ал. 4 и чл. 298, ал. 1
относно „чл. 278, ал. 5“ и приложение № 1
към чл. 248, т. 5.2 относно „чл. 278, ал. 5“;
– чл. 437, ал. 5 и систематично свързаните
чл. 438, ал. 2, чл. 439, ал. 6 и чл. 454, ал. 1
относно „чл. 437, ал. 5“ и приложение № 5 към
чл. 453, ал. 1, т. 5.1 относно „чл. 437, ал. 5“;
– чл. 298, ал. 2 и систематично свързаната
т. 5.3 от приложение № 1 към чл. 248 относно
израза „7 на сто“;
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– чл. 454, ал. 2 и систематично свързаната
т. 5.2 от приложение № 5 към чл. 453, ал. 1
относно израза „7 на сто“.
С разпоредбите на чл. 278, ал. 5 и чл. 437,
ал. 5 на Изборния кодекс се предвижда в
случая, когато избирателят не е отбелязал
предпочитание (преференция) за кандидат
в избраната от него кандидатска листа, да
се зачита предпочитание (преференция) за
кандидата, посочен на първо място в листата.
Това законодателно решение не отговаря на
исканията на българските граждани – гласът
им да има значение при определяне на личностите, които ще ги представляват в Народното
събрание и Общинския съвет.
Смисълът на всяка реформа в изборното
законодателство е да се активизира участието
на гражданите в демократичния процес. Недоверието към политиците и политическите
партии се отразява негативно и на цялостното отношение към държавните институции.
Засилването на мажоритарния елемент в
избирателната система дава възможност да
се гласува за личности. По този начин гражданите могат да влияят ефективно при избора
на кандидати. Мажоритарният елемент не
само засилва конкуренцията между партиите
при подбора на кандидатите, но ще мотивира
партийните ръководства да номинират онези, които ще заслужат в най-голяма степен
общественото доверие.
Установените правила за прилагане на
преференцията в изборите за народни представители и общински съветници се различават от правилата при изборите за членове
на Европейския парламент от Република
България. При парламентарните и местните
избори гласовете на всички, които не са упражнили преференция, се отчитат като предпочитание за водача на партийната листа.
Това законодателно решение няма принципна
основа и третира по различен начин волята
на избирателя да персонифицира гласа си.
Кодексът трябва да въвежда еднакъв подход
и за мен е неприемлив различният начин, по
който се урежда гласуването с предпочитание. Различието в правилата разколебава и
обърква избирателите в тяхното намерение
да гласуват за личности.
Намаляването на преференцията на 5 % при
изборите за членове на Европейския парламент
от Република България е стъпка, която дава
възможност на избирателите да пренареждат
партийната листа. Пред обществеността не
бяха представени мотиви за въвеждането на
по-висок праг от 7 % при изборите за народни представители и общински съветници. Не
смятам, че има причина да се прави разлика
в прага на преференцията при произвеждане
на различни избори. Връщам уредбата, за да
се обсъди намаляването на преференциалния
праг за избори за народни представители и
общински съветници от 7 на 5 на сто.
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3. Член 268, ал. 4, изречение второ и ал. 5,
изречение първо.
Кодексът въвежда машинно гласуване в
изборните помещения. Така и не стана ясно
защо при по-стара технология на машинно
гласуване се приема, че може да се запази
тайната на вота, а при съвременните технологии и електронно гласуване не може.
В чл. 268, ал. 4 е предвидено, че гласът
на избирателя след потвърждаване на избора
се записва и съхранява в електронна избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и на
начина на гласуване. Избирателят получава
съобщение за приключване на гласуването,
отпечатва се контролна разписка с отразения
вот, която се пуска в специална кутия за
машинното гласуване. Алинея 5 на същия
член предвижда след пускане на разписката
в кутията избирателят да връща магнитната карта, да полага подпис в избирателния
списък, да получава обратно документите
си и да напуска помещението.
Въвеждането на машинно гласуване е мотивирано от вносителите като преодоляване
на субективизма при работата на секционните
избирателни комисии, като предотвратяване
контролирането на вота и като избягване на
изборни фалшификации. Как ще бъде постигнато това, след като липсват норми, които
напълно да гарантират тайната на вота на
отделния избирател.
Въпреки подробната у редба на машиннот о гласу ване законодат ел я т не п редви ж да
ка к ва информац и я съд ържа кон т ролната
разписка по смисъла на ал. 4. Тази разписка
съд ържа ли информа ц и я за ког о е гласува л изби рат ел я т, и ли само фа к та, че т ой
е у п ра ж ни л изби рат елно т о си п ра во? От
текстовете не става ясно да ли п ускането на
разписката о т гласу ва ли я ще се извърш ва
п ред сек ц ионната ком иси я. В за висимос т
о т информац и я та в кон т ролната разписка
за конодат ел я т е т рябва ло да п редви ди и
ви да на спец иа л ната к у т и я за ма ш и н но
гласу ване (п розрачна и ли неп розрачна) и
евен т уа лно т о пос та вяне на разписката в
неп розрачен п лик.
А ко вол ята на законодател я е била конт ролната разписка да съдържа информаци я
за вота на избирател я за кандидатска листа
и евент уално у пра ж неното предпочитание
за кандидат от избраната кандидатска листа, то т рябва да има разписани правила,
които да гарантират, че информаци ята от
тази разписка н яма да достигне до т рети
лица. Трябва да се от чита, че в изборното
помещение имат право да присъстват членовете на комиси ята и дру ги избиратели,
наблюдатели, заст ъпници, представители
на политическ и партии и коа лиции и инициативни комитети.
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Един от основополагащите принципи на
избирателното право е тайната на гласуването.
На законово ниво трябва да бъдат уредени
достатъчно гаранции за избирателя, че ще
остане тайна за кого е дал гласа си. Липсата
им е в несъответствие с разпоредбата на чл. 10
от Конституцията на Република България,
която предвижда, че изборите се произвеждат
при тайно гласуване.
4. Параграф 22, т. 1, 2, 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби, с който се
изменят и допълват разпоредби на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление.
Напоследък публично бяха поети ангажименти от висши представители на парламентарната група, с чийто мандат е съставено
правителството, че ще бъдат предложени
законодателни промени, улесняващи възможността гражданите да инициират референдуми и формите на пряка демокрация да
имат ефект, като се намали изискването за
валидността им.
В същото време с § 22 от преходните и
заключителните разпоредби на Кодекса са
приети изменения и допълнения в Закона за
пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, които
създават съществени пречки пред осъществяването на формите на пряка демокрация.
Гражданите, които инициират различни
форми на пряко у частие – национа лен и
местен референдум, национална и местна
гражданска инициатива, общо събрание на
населението, ще бъдат длъжни да внасят
подписката за съответната форма на пряко
участие и в структуриран електронен вид с
данните на гражданите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са
вписани в подписката.
Установяването на изиск ване за внасяне
на подписката и в ст ру кт у риран елект ронен
ви д ще създа де допълнителни т рудности
при реа лизаци я на формите на пряко у частие на г ра ж даните при осъществяване на
д ържавната власт и мест ното самоу п равление. Въвеж дането на това у теж н яващо
изиск ване ще увеличи времето, необходимо
за внасяне на подписката, и може да възпреп ятства реа лизаци ята на формите на
пряка демок раци я.
Законодателната уредба на пряката демок раци я т рябва да улесн ява г ра ж даните при
у пра ж н яване на правото им на у частие в
допитвания до народа. Държавната администрация, според Конституцията на Република България, е призвана да изпълнява волята
и интересите на наци ята. Недоп устимо е
създаването на правна у редба, чрез която
се улесн ява работата на а дминист раци ята
за сме т ка на доп ъ л н и т ел н и за д ъ л жен и я
за членовете на инициативните комитети,
които работят за изразяване на вол ята на
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г ра ж даните за реа лизаци я на формите на
пряка демокрация. Няма по-истинска форма
на демок раци я от това – да бъде попитан
народът. Приетите норми създават пречка
пред реализацията на народния суверенитет.
5. Точка 4.5.1 от приложение № 1 към
чл. 248.
В приложение № 1 към чл. 248 е посочено, че ЦИК извършва изчислени ята по
разпределение на мандатите във всичк и 32
многомандатни избирателни района. При
гласу ване на второ четене в пленарна за ла в
чл. 249, ал. 1 е предвидено, че за произвеждане на избори за народни представители
територи ята на ст раната се раздел я на 31
многомандатни избирателни района. Видно
е, че става ду ма за фактическа г решка, но
това ще създаде т рудности при т ълк у ването и прилагането на Кодекса. Пора ди
т ова връщам т екс та за о т с т ра н ява не на
допуснатата грешка.
Уважаеми госпожи и господа народни
представители,
Пред ви д из ложен и т е по -г оре мо т и ви,
воден от желанието да бъдат създадени подобри гаранции за реализация на правата на
гражданите да избират държавни и местни
органи и да участват в допитвания до народа
и на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, връщам за ново
обсъждане в Народното събрание следните
разпоредби на Изборния кодекс:
– чл. 46, ал. 4, 7 и 8 и чл. 47;
– чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 3;
– чл. 278, ал. 5 и систематично свързаните
чл. 279, ал. 2, чл. 280, ал. 4 и чл. 298, ал. 1
относно „чл. 278, ал. 5“ и приложение № 1
към чл. 248, т. 5.2 относно „чл. 278, ал. 5“;
– чл. 437, ал. 5 и систематично свързаните
чл. 438, ал. 2, чл. 439, ал. 6 и чл. 454, ал. 1
относно „чл. 437, ал. 5“ и приложение № 5 към
чл. 453, ал. 1, т. 5.1 относно „чл. 437, ал. 5“;
– чл. 298, ал. 2 и систематично свързаната
т. 5.3 от приложение № 1 към чл. 248 относно
израза „7 на сто“;
– чл. 454, ал. 2 и систематично свързаната
т. 5.2 от приложение № 5 към чл. 453, ал. 1
относно израза „7 на сто“;
– чл. 268, ал. 4, изречение второ и ал. 5,
изречение първо;
– § 22, т. 1, 2, 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби;
– точка 4.5.1 от при ложение № 1 к ъм
чл. 248.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
1445
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на
кризисната ситуация, възникнала вследствие
на засиления миграционен натиск към територията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2014 г. в размер 22 500 000 лв. за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за
2014 г. по Плана за овладяване на кризисната
ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на
Република България, съгласно приложението,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет на
Република България (за бюджета на областния
управител на област Хасково) – 82 000 лв.;
2. по бюджета на Министерството на вът
решните работи – 11 258 000 лв.;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – 10 045 000 лв.;
4. по бюд жета на Министерството на
здравео пазването – 650 000 лв.;
5. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ – 65 000 лв.;
6. за Българския Червен кръст – 400 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерския съвет за 2014 г. по политика
в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите
в Република България, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.,
разпределени, както следва: 10 603 000 лв.
по политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
сигурност на границите, пожарна безопасност и
защита на населението по бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опазване
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на обществения ред и превенция, миграция,
граничен контрол и охрана на държавната
граница“ и 655 000 лв. по бюджетна програма
„Убежище и бежанци“.
(2) Със сумата в размер 10 258 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. по политика
в областта на отбранителните способности,
бюджетна програма „Подготовка и използване
на въоръжените сили“.
(2) Със сумата в размер 9 545 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.,
разпределени, както следва: 350 000 лв. по
политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“, и 300 000 лв.
по политика в областта на диагностиката
и лечението, бюджетна програма „Спешна
медицинска помощ“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5
да се увеличат разходите по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за
2014 г. по политика в областта на защитата на
националната сигурност, бюджетна програма
„Национална сигурност“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 7. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5 извършват
съответните промени по бюджетите си за
2014 г. на базата на отчетените разходи за
съответния месец и уведомяват министъра
на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
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разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 1 и на
председателя на Българския Червен кръст.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 8
от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 8 числото „770 000 000“ се заменя
със „770 500 000“.
2. В т. 9 числото „902 580 000“ се заменя
с „903 580 000“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по
Плана за овладяване на кризисната ситуация,
възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република
България

№
по
ред
1

Дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за
Отгоовладяване на кризисната ситуСтойност
ворно
ация, възникнала вследствие на
с ДДС
ведомзасиления миграционен натиск
(в лв.)
ство
към територията на Република
България
2
3
4

I. Дейност по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие
на засиления миграционен
натиск към територията на
Република България
1. 1.4. Изготвяне и съгласу- МВР
ва не на п роек т на док ументация за инженерното
съоръжение – възлагане и
изпълнение от лицензирана
проектантска фирма
2. 1.8. Изграждане на инже- МО
нерно т о с ъ ор ъ жен ие о т
военни формирования на
Сухопътните войски
3. 3.1. Провеждане на Спе- МВР
циализирана полицейска
операция (СПО) от МВР
за реализиране на 100 %
физическа охрана на найчувствителните участъци
в зоните за отговорност
на ГП У – Свиленг рад,
ГПУ – Елхово, и ГПУ – Болярово, от РДГП – Елхово,
чрез развръщане на допълнителни сили и средства
от ГДГП, ГДНП и ОДМВР

50 000

9 600 000

7 000 000
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4. 3.2. Развръщане на допълнителни сили от други РДГП
в зоната на РДГП – Елхово,
за подпомагане административната дейност със
задържаните лица
5. 4.2. Осигуряване на персонални компютри, принтери
и дру га офис техника и
консумативи
6. 5.1. Закупуване на допълнителни резервни части, гориво-смазочни материали,
консумативи и извършване
на ремонти на служебните
автомобили на ГДГП
7. 5.2. Осигуряване на допълнително гориво за служебните автомобили на ГДГП,
използвани за охрана на
българо-турската граница
8. 5.3. Доп ъ л н и т ел на поддръжка и ремонт на налични технически средства,
използвани в граничния
контрол по българо-турската граница
9. 5.4. Доставка на авиационно гориво за нуждите на
Специализирания отряд за
въздушно наблюдение към
ГДГП
10. 6.1. Извършване на ремонт
и поддръжка на гранично-полицейските кораби в
РДГП – Бургас
11. 6.2. Извършване на ремонт,
модернизация и оборудване
на помещения за настаняване на задържани лица в
РДГП – Бургас
12. 7.2. Съгласуване и подписване на междуправителствено
споразумение между Репуб
лика България и Репуб
лика Турция за съвместно
гранично наблюдение на
общата граница
13. 12.1. Създаване на съвместни екипи за провеждане
на първоначални беседи с
чуждите граждани, преминали незаконно държавната
граница, в т.ч. за:
Държавна агенция „Национална сигурност“
Министерството на отбраната
14. 14.1. Извършване на микробиологично и паразитологично изследване на лицата,
потърсили закрила, и на
настанените в домовете на

3
МВР

4
302 000

МВР

168 000

МВР

80 000

МВР

860 000

МВР

50 000

МВР

73 500

МВР

80 000

МВР

80 000

МВР

ДАНС,
МО

10 000

75 000

65 000
10 000
МЗ

70 000
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дирекция „Миграция“ на
МВР (ДМ – МВР) чужди
граждани
15. 14.3. Набиране и изследване на проби от външна
среда и от здрави лица от
рисковите групи за доказване циркулацията на дивия
полиомиелитен вирус

МЗ

110 000

16. 14.4. Закупуване на убита
пол иом иел и т на ва кси на
за обхващане на персонал
(ДАБ, ГДГП, ДМ, ОДМВР,
служители от областните
управи, медицински лица и
др.) в пряк достъп с бежанци

МЗ

120 000

17. 14.5. Закупуване на жива
полиомиелитна ваксина за
обхващане на деца от рисковите групи – мигранти,
които идват от заразени
страни, и маргинализирани
групи, живеещи в близост
до разкритите на територията на страната центрове за
мигранти

МЗ

50 000

18. 14.6. Ваксиниране на слу- МВР
жители на МВР и ДАБ в
непосредствен контакт с
бежанци и имигранти

45 000

19. 15.1. Изготвяне на планове МВР
за гарантиране сигурността
в районите за настаняване
на чужди граждани, потърсили закрила на територията на страната

465 000

20. 16.2. Осигуряване на автомобили с повишена проходимост от МО за транспортиране на задържани лица
в зоната за отговорност на
РДГП – Елхово

МО

428 000

21. 17.2. Изграждане на фургонно селище за 450 души
с прилежаща инфраструктура и палатков лагер за
800 души в центъра на ДАБ
в Харманли:

МВР,
областният
управител
на област
Хас
ково

161 000

Министерството на вътрешните работи

79 000

областният управител на
област Хасково

82 000

22. 17.4. Изграждане на пал ат МВР
ков лагер в съществуващ и
халета в Телиш за 800 душ и
и временна инфраструктура

20 000
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23. 18.1. Доизграждане и под- ДАБ –
дръжка на съществуващите МС
центрове във Враждебна,
Военна рампа и с. Ковачев
ци с цел подобряване на
битовите условия
24. 18.2. Назначаване на коменданти в центровете на
ДАБ и подобряване на вътрешния ред

МО

4
32 000

7000

25. 18.4. Преглед и ремонт на ДАБ –
отоплителни инсталации МС
в съществуващите центрове на Д АБ, осигу ряване
на горивни и отоплителни
материали

487 000

26. 18.8. Осигуряване на храна МВР
и необходимите комуналнобитови условия за настаняване на задържаните лица
в РДГП – Елхово

387 500

27. 18.9. Осигуряване на гориво МВР
за отопление в сградите на
РДГП – Елхово, в т.ч. на помещенията за настаняване
на задържани лица

100 000

28. 19.1. Спешна медицинска МЗ,
помощ за бежанците в цен- ДАБ –
тровете на ДАБ:
МС

236 000

100 000

Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет

136 000

29. 19.3. Специализирана бол- МВР
нична медицинска помощ
на лица, настанени в домовете на ДМ – МВР

86 000

30. 21.2. Повишени мерки за МВР
контрол и наблюдение върху зони и райони на територията на страната, в които
е ограничен достъпът на
чужденци по т. 21.1

667 000

II. Осъществяване на спешно
болнично лечение в спешно приемно отделение на
здравно неосигурени мигранти

МЗ

III. Дейности, свързани с под- БЧК
помагане на лицата, кандидатстващи за бежански
статут, и на бежанците на
територията на Република
България
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
1326
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РЕШЕНИЕ № 102
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за приемане на Отчета за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт през 2013 г. и за приемане на Нацио
налната статистическа програма за 2014 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 и за
дейността на Националния статистически
институт през 2013 г.
2. Приема Националната статистическа
програма за 2014 г. съгласно приложението.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2

Министерството на здравеопазването

Обща стойност на дейностите по
раздел I:

ВЕСТНИК

21 900 000
200 000

400 000

22 500 000

НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА
ПРОГРАМА ЗА 2014 Г.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АМ
Агенция „Митници“
БВП
Брутен вътрешен продукт
БНД
Брутен национален доход
ГД „ГРАО“
Гла вна д и рек ц и я „Гра ж да нск а
регистрация и административно
обслужване“
ДМА
Дълготрайни материални активи
ДНМ А
Дълготрайни нематериални активи
ДП „РВД“
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Евростат
Статистическа служба на Европейския съюз
ЕК
Европейска комисия
ЕСГРАОН
Единна система за граж данска
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
МИЕ
Министерство на икономиката и
енергетиката
МО
Министерство на отбраната
МОН
Министерство на образованието
и науката

БРОЙ 18
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МОСВ

Министерство на околната среда
и водите
МРР
Министерство на регионалното
развитие
МТИТС
М и н ис т ер с т в о н а т ра нс пор т а ,
информационните технологии и
съобщенията
МФ
Министерство на финансите
НАП
Национална агенция за приходите
НЗОК
Национална здравноосигурителна
каса
НИРД
Научноизследователска и развойна
дейност
НОИ
Национален осигурителен институт
НЦОЗА
Национален център по обществено
здраве и анализи
ОИСР
Орга н иза ц и я за и коном и ческо
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 статистичес
ки данни и метаданни
ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за
2014 г. 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.
Развитието на методологията, производството
и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на
Р. България се осъществява на базата на приети
единни европейски стандарти и хармонизирани
методи. Включените нови изследвания и дейности
в националната програма за 2014 г. са свързани
с нуждите на потребителите и с приоритетите,
заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2014 г. Новите изследвания и
дейности в НСП 2014 са:
– Библиотечна дейност – допълнителен модул към наблюдение на библиотеките (пилотно
изследване);
– Европейско здравно интервю;

ВЕСТНИК
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– ЕИСПП;
– Внедряване на ЕСС 2010;
– Фискални данни за подсектори „Централно
държавно управление“ и „Социално-осигурителни фондове“;
– Средно претеглена ставка на ДДС;
– Тестово изследване на финансовите активи
и пасиви на нефинансовите предприятия;
– Разработване на тримесечни данни (по
текущи и съпоставими цени) за продукцията от
рибното стопанство;
– Разработване на годишни данни (предварителни и окончателни) по текущи и съпоставими
цени за продукцията от рибното стопанство.
НСИ ще участва в следните нови проекти
на ЕК:
– „Положението на мигрантите и техните
преки потомци на пазара на труда – допълнителен модул към наблюдение на работната сила“;
– „Развитие на данните за ст удентската
мобилност“;
– „Действия за подкрепа на конкретни подобрения в националните сметки“;
– „Механизъм за мониторинг на цените на
храните“;
– „Подготовка за обмен на микроданни за
търговията между държавите – членки на ЕС“;
– „Модернизиране на Интрастат“;
– „Изследване за събиране на данни за хранителните отпадъци“;
– „Свързване на статистическа и геопространствена информация“;
– „Статистика на ниво LAU и NUTS3“.
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 2014 г., обнародван в „Държавен вестник“,
бр. 109 от 2013 г., са определени 18 185 600 лв.,
о т кои т о 15 355 60 0 лв. т ек у щ и разходи по
бюджета на НСИ за 2014 г. Финансирането на
провежданите от НСИ регулярни изследвания
възлиза на 14 070 812 лв., за включените нови
изследвани я и дейност и ще са необходими
816 516 лв., a съфинансирането на проекти по
договори за субсидии с ЕК е 468 272 лв. Плановете за статистическите дейности на органите
на статистиката през 2014 г. се финансират от
бюджетите на съответните институции .

2

1

3

Описание на изследването/дейността

4

Раждаемост

Смъртност

Таблици за
смъртност

1

2

3

Изчисляване на
Изчерпателно Статистически дантаблици за смърт- Годишно
ни на НСИ от ИС
ност общо за стра„Демография“
ната по пол и местоживеене; общо за
страната по пол и
образование; по области и по пол

Общи таблици –
16.05.2014 г.

Годишни данни:
Окончателни
данни –
17.04.2014 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.;
II тр. –
20.08.2014 г.;
III тр. –
19.11.2014 г.

Годишни данни:
Окончателни
данни –
17.04.2014 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.;
II тр. –
20.08.2014 г.;
III тр. –
19.11.2014 г.

7

Интернет; Специализирана електронна публикация: „Население и
демографски процеси“;
Прессъобщение; Информационна услуга по
заявка

Интернет; Общи печат
ни и електронни публикации; 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

8

9007

49981

48568

9

10

9007

49981

48568

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Задължително
За месечните
данни до 15-о
число след отчетния месец

Задължително
За месечните
данни до 15-о
число след отчетния месец

6

срок

Източник на
финансиране

държавен
ЕК
форма на предоставяне
бюджет (лева)
(лева)

Задължения по предоставяне на
статистическ а информация на потребителите

16

Брой и структури
Изчерпателно Данни от админина умрелите лица
Месечно и
стративна система
на национално
годишно
ЕСГРАОН – ГД
ниво, статистически
„ГРАО“ в МРР
райони, областно
и общинско ниво и
населени места. Показатели за равнището на смъртността на национално
ниво, статистически
райони и области

Брой и структури
Изчерпателно Данни от админина новородените
Месечно и
стративна система
деца на национално годишно
ЕСГРАОН – ГД
ниво, статистиче„ГРАО“ в МРР
ски райони, областно и общинско
ниво и населени
места. Показатели
за равнището на
раждаемостта на
национално ниво,
статистически райони и области

5

Задължение на
Източници и форреспондентите
ма на събиране на
по предоставяданните
не на данни

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСК А СТАТИСТИК А

Тема на изследването/
дейността

№

Начин на
провеждане
на изследването/дейността

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2014 ГОДИНА
С Т Р.
ВЕСТНИК
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Изчерпателно
за административните
източници
Извадково
изследване
на ГКПП
Годишно

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

Външна миграция

6

Годишни данни:
Окончателни
данни –
17.04.2014 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.;
II тр. –
20.08.2014 г.;
III тр. – 19.11.2014 г.

Годишни данни:
Окончателни
данни –
17.04.2014 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2013 г. –
18.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.;
II тр. –
20.08.2014 г.;
III тр. –
19.11.2014 г.

7

Задължително Окончателни
за админисданни
тративни из17.04.2014 г.
точници до
15-о число след
отчетния месец; Доброволно за лицата

Задължително
За месечните
данни до 15-о
число след отчетния месец

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

6

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

8

14659

27375

49981

9

10

14659

27375

49981

11

ДЪРЖАВЕН

Оценка на размера
и структурите на
външномиграционните процеси; национално ниво

Вътрешна миг- Брой и структура
Изчерпателно Данни от админирация
на мигриралите
Месечно и
стративна система
лица между населе- годишно
ЕСГРАОН – ГД
ните места на стра„ГРАО“ в МРР
ната; национално
ниво, статистически
райони, областно
и общинско ниво и
населени места

5

5

4

Брой сключени и
Изчерпателно Данни от админипрекратени юриМесечно и
стративна система
дически бракове и годишно
ЕСГРАОН – ГД
характеристики на
„ГРАО“ в МРР
лицата; национално
ниво, статистически
райони, областно
и общинско ниво и
населени места

3

Брачност и
бракоразводност

2

4

1

БРОЙ 18
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2

Население,
демографски
процеси и
демографски
прогнози

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд

7

Разработване на
методология за
изследване на достоверността на резултатите от прогнозите за населението по населените
места

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

36000

30.06.2014 г.

Годишни разходи на Изчерпателно Чрез формуляр на
на четири го- хартиен носител,
работодателите за
труд и техните ос- дини
електронен носител
новни компоненти;
или чрез онлайн
общ брой платени и
въвеждане на дан
отработени часове
ните в ИСБС от
от наетите на пълно
предприятия, фири непълно работно
ми и организации
време, структура на
от всички институразходите за труд за
ционални сектори
сметка на работодателите по видове;
национално ниво

Разработка

Окончателни
Интернет; Общи пе403380
данни – 28.11.2014 г. чатни и електронни
публикации; Въпросник
за Евростат и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

31.12.2014 г.

Интернет
Информационна услуга
по заявка

9
52983

Брой наети лица
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
по класове профе- Годишно
хартиен носител,
31.03.2014 г.
сии, пол и режим
електронен носител
на работно време;
или чрез онлайн
отработени дни и
въвеждане на дан
часове; разходи за
ните в ИСБС от
труд; национално
предприятия, фирниво, статистически
ми и организации
райони, областно и
от всички институобщинско ниво
ционални сектори

Статистически данни на НСИ от ИС
„Демография“

8
Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана
електронна публикация:
„Население и демографски процеси“; Прессъобщение; Въпросник за
Евростат и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

10

11

36000

403380

52983

ДЪРЖАВЕН

8

6

30.06.2014 г.

5

Актуализация на
прогнозите за населението на национално и регионално
ниво

4
Окончателни
годишни данни
17.04.2014 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.;
II тр. –
20.08.2014 г.;
III тр. – 19.11.2014 г.

3

Развитие на демо- Изчерпателно Статистически данграфските процеси, Годишно
ни на НСИ от ИС
брой и структури
„Демография“
на населението;
национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво и
населени места

18

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

7

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
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3

С оц и а л но -и коно - И зв а д ков о
м и че с к и х ар а к т е - Е д нок р ат но
рис т и к и и о б р а з о в ат е лен п р ои з ход
на мигрантите и
т ех н и т е п р ек и по т ом ц и.
Т ру дов с т ат ус
на мигрантите и
о с новн и п р еч к и
п ри н а м и р а не н а
р аб о т а

11 По ложен ие т о
н а м и г р а н т ит е и т ех н и т е
п р ек и по т ом
ц и н а п а з ар а
н а т ру д а – до п ъ л н и т е лен
мод у л к ъм
н аб л юден ие
н а р аб о т н ат а
с и л а – п р о ек т
на ЕК

Извадково
Текущо

4

Лица, претърпеИзвадково
ли злополуки на
Еднократно
работното място
или по повод на извършвана работа.
Лица със заболявания, причинени
или усложнени от
работата.
Заети лица, изложени на рискови
фактори, оказващи
влияние върху тяхното физическо или
психично здраве

Наблюдение на Икономическа
работната сила активност на населението на 15 и
повече навършени години (заети
лица, безработни
лица, лица извън
работната сила) по
пол, възраст, образование и други
характеристики;
национално ниво,
статистически райони

2

10 Трудови злополуки и
други здравни
проблеми,
свързани с
работата – допълнителен
модул към
наблюдение
на работната
сила – проект
на ЕК

9

1

Резултати –
22.05.2014 г.

Тримесечни данни:
IV тр. на 2013 г. –
14.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
15.05.2014 г.;
II тр. –
14.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
14.11.2014 г.
Годишни резултати
за 2013 г. –
17.03.2014 г.

7

До б р ов о л но
Ре з у л т ат и –
А н ке т и р а не т о 2 01 5 г.
с е и зв ърш в а
неп р ек ъ с н ат о

Доброволно
Анкетирането
се извършва
непрекъснато

Доброволно
Анкетирането
се извършва
непрекъснато

6

9

Док л а д; М и к р од а н н и
з а Е в р о с т ат

Доклад; Микроданни за
Евростат; Информационна услуга по заявка

10 769

58592

Интернет; Общи печат- 1198840
ни и електронни публикации; Специализирана
годишна електронна
публикация: „Заетост и
безработица – годишни
данни“; Дипляна „Наблюдение на работната
сила“; Прессъобщение;
Микроданни за Евро
стат; Информационна
услуга по заявка

8
1198840

11

2 512 8

3589 7

136713 195305

10

ДЪРЖАВЕН

Пе р с он а л но и нт е рвю н а л и ц ат а (н а в ъ з р ас т
1 5 – 6 4 н а в ър шен и г од и н и) о т
дом а к и нс т в ат а ,
вк л ючен и в и з в а д к ат а , ч р е з а нке т н а к ар т а

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

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

5

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9

2

3

4

Брой записани сту- Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
денти, новоприети, Годишно
формуляр от всич- 5.12.2014 г.
завършили по пол,
ки държавни и
възраст и специалчастни университености, преподаватети, специализирани
ли по пол, възраст
висши училища и
и научни звания,
колежи
персонал по категории; национално
ниво, статистически
райони и областно
ниво.
Мобилност на студентите; национално ниво

14

74529

25961

9

Интернет; Общи печат- 27904
ни 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

8

10

27904

74529

25961

11

ДЪРЖАВЕН

Данни за 2014 г. –
30.04.2015 г.

Данни за 2014 г. –
30.04.2015 г.

Данни за 2014 г. –
30.04.2015 г.

7

20

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

Брой записани уче- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
ници, новоприети, Годишно
хартиен носител от 10.10.2014 г.
завършили, паравсички видове училелки, учители,
лища: общообразоучащи по специалвателни, специални
ности, персонал;
и професионални
национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

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

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
хартиен носител
10.12.2014 г.
от всички видове
детски градини
(включително училища, провеждащи
предучилищна подготовка)

6

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

5

12 Детски градини (предучилищно образование)

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Финансови
Разработка на таб- Изчерпателно Статистически
Задължително
таблици за об- лици с данни за
Годишно
данни на НСИ;
12.09.2014 г.
разованието
2012 г. по хармониДанни от админизирана методология
стративни източнина Евростат, ОИСР
ци – МФ и МОН
и ЮНЕСКО; изготвяне на метаданни;
национално ниво

17

6

Обу чение на лица Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
на 16 и повече
Годишно
формуляр от всич- 31.01.2014 г.
години за придоки образователни
биване на профеинституции, които
сионална квалифииздават свидетелкация – записани
ство за професику рсисти и придоонална квалифибили професионалкация и удостовена квалификация
рения за професипо пол, възраст
онално обучение;
и специалности,
Статистическото
както и всички
изследване е съвквалификационни
местно с Нациоку рсове за възналната агенция
растни по част от
за професионално
професията; нациообразование и обунално ниво
чение

5

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

4

16

3

Брой записани док- Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
торанти, новопри- Годишно
формуляр от всич- 28.01.2014 г.
ети, завършили по
ки образователни
групи специалноинституции, подсти, пол и възраст.
готвящи доктоМобилност на докранти
торантите; национално ниво

2

15 Висше образование (образователна и
научна степен
„доктор“)

1

Интернет; Въпросник
за Евростат; 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

8

6181

16601

14659

9

10

6181

16601

14659

11

ДЪРЖАВЕН

29.10.2014 г.

Данни за 2013 г. –
30.04.2014 г.

Данни за 2013 г. –
30.04.2014 г.

7

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1

Подобряване на
Еднократно
обхвата и хармонизиране на данните
за студентската
мобилност. Целта
е да се съберат съпоставими данни за
образователната мобилност. Основната
дейност е пилотно
събиране на данни
за образователната
мобилност (лица
на 18 – 34 години,
които по време на
образованието си
са се обучавали минимум две седмици
в чужбина) чрез
изследване на домакинствата

20 Развитие на
данните за студентската мобилност – проект на ЕК

Еднократно

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

4

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

3

Подготовка за изЕднократно
пълнение на задълженията на страната по Регламент
(ЕС) 912/2013 по
отношение на данни
относно кредитната
студентска мобилност

2

18 Проучване на
възможните
източн ици и
пром яна в статистическия
инструментариум с оглед
предоставяне на
информация на
Евростат относно кредитната
студентската
мобилност

1

Въпросници, създадени за целите на
проекта

5

6

7

8

Актуализирана национална класификация на
областите на образование и обучение; Специализирана публикация

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

9

829

829

10

11

829

829

22
ДЪРЖАВЕН

Начало –
Данни за Евростат
1.03.2014 г.
Завършване на проекта – 31.05.2015 г.

31.12.2014 г. и
продължава през
2015 г.

29.10.2014 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

5

6

Библиотечен фонд Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
към 1.01. и двиГодишно
електронен и хар- 25.02.2014 г.
жение, читатели,
тиен носител от оббиблиотекари. Приществените, региоходи и разходи на
налните, читалищбиблиотеките; наните библиотеки и
ционално ниво, стабиблиотеките към
тистически райони
образователните
и областно ниво
институции

Капацитет (места), Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
екрани, филми по
Годишно
хартиен носител от 14.02.2014 г.
националност, брой
всички кина
филми, прожекции,
екранодни, зрители,
приходи от билети;
национално ниво
и статистически
райони

23 Библиотечна
дейност – допълнителен
модул към
наблюдение на
библиотеките
(пилотно изследване)

24 Кина

Издадени книги и
Изчерпателно Данни от админи- Задължително
брошури и продъл- Годишно
стративен източ30.04.2014 г.
жаващи издания по
ник – Национална
издателства, УДК
библиотека „Св. св.
(Универсална десеКирил и Методий“
тична класификация), предназначение, тип, годишен и
еднократен тираж;
национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

4

Библиотечен фонд Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
към 1.01. и двиГодишно
формуляр от всич- 25.02.2014 г.
жение, читатели,
ки библиотеки с
библиотекари. Прибиблиотечен фонд
ходи и разходи на
над 200 хил. бр.
библиотеките; национално ниво, статистически райони
и областно ниво

Издателска
дейност – книги, вестници и
списания

3

22 Библиотеки

21

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

1

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

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

Интернет; Прессъобщение; Информационна
услуга по заявка

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

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

8

5210

8016

2825

7064

9

10

5210

8016

2825

7064

11

ДЪРЖАВЕН

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

Данни за 2013 г. –
20.06.2014 г.

7

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

2

4

5

6

Изчерпателно Чрез електронен
Годишно
формуляр от Българската национална телевизия,
лицензираните и
регистрираните
телевизионни оператори

27 Телевизионна
Телевизионни препрограмна дей- давания – по проност
изход и функция,
приходи и разходи;
национално ниво
и статистически
райони

Брой сцени, места, Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
представления, по- Годишно
формуляр и форму- 4.04.2014 г.
сетители, постановляр на хартиен ноки по националност
сител от театрите,
на автора. Приходи
оперите, оперетите,
и разходи. Брой рецирковете и музицитали, концерти;
калните колективи
национално ниво
и статистически
райони

Музейни фондове
Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
(движими културни Годишно
формуляр от всич- 25.02.2014 г.
ценности). Перки открити за посонал. Приходи и
сещение музеи
разходи. Материално-техническа база.
Образователни
програми и публикации; национално
ниво, статистически
райони, областно и
общинско ниво

29 Музеи

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

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

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

Интернет; 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

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

8

4768

4768

3796

3796

3796

9

10

4768

4768

3796

3796

3796

11

ДЪРЖАВЕН

28 Сценични изкуства

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

Данни за 2013 г. –
21.05.2014 г.

7

24

Задължително
4.04.2014 г.

Изчерпателно Чрез електроЗадължително
Годишно
нен формуляр от
4.04.2014 г.
Българското национално радио,
лицензираните и
регистрираните радиооператори

Вид на произведе- Изчерпателно Чрез електронен
Задължително
ните филми – пъл- Годишно
формуляр от На19.03.2014 г.
нометражни,
ционалния филмов
късометражни и
център и частните
среднометражни,
продуценти
филми за киномрежата, телевизионни
и видеофилми; национално ниво

3

26 Радиопрограм- Радиопредавана дейност
ния – по произход
и функция, обща
продължителност,
приходи и разходи;
национално ниво
и статистически
райони

25 Филмово производство

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

5

6

Персонал, места,
Изчерпателно Чрез формуляр на
обслужени деца,
Годишно
хартиен носител
дейност на яслиот самостоятелните, регистрирани
те детски ясли и
заболявания; нацияслените групи в
онално ниво, стаобединени детски
тистически райони,
заведения
областно и общинско ниво

Задължително
4.02.2014 г.

9.05.2014 г.

Задължително 30.05.2014 г.
18.02.2014 г. –
лечебни и
здравни заведения;
9.04.2014 г. – от
административните източници

33 Детски ясли

Видове заведения,
Изчерпателно Чрез формуляр на
леглови фонд, пер- Годишно
хартиен носител от
сонал в заведенията
всички лечебни и
и практикуващи
здравни заведения;
медицински спеДанни от админициалисти съгласно
стративни източниметодологията на
ци – НЗОК и други
Евростат и ОИСР;
ведомства
национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво
4.04.2014 г.

Лечебни заведения за
болнична и
извънболнична
помощ и здравни заведения

17.10.2014 г.

7

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

Интернет; Общи печат
ни 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

8

8124

6711

30730

11479

9

10

8124

6711

30730

11479

11

ДЪРЖАВЕН

32 Домове за ме- Персонал, леглови Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
дико-социални фонд, настанени
Годишно
хартиен носител от 4.02.2014 г.
грижи за деца деца по възраст и
домовете за медистатус, заболявания
ко-социални грижи
на децата; нациоза деца
нално ниво

31

30 Система на
Статистическа сис- Изчерпателно Статистически дан- Задължително
здравни сметки тема за класифици- Годишно
ни на НСИ;
28.05.2014 г.
ране на разходите
Данни от админиза здравеопазвастративни източне по функции,
ници – МЗ, НЗОК,
изпълнители и
МФ
финансиращи източници – сводна
разработка по хармонизирани класификации на Евро
стат, ОИСР и СЗО;
национално ниво

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

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

5

6
15.07.2014 г.

7

85000

28964

9

10

85000

28964

11

ДЪРЖАВЕН

Интернет; Микроданни
за Евростат; Информационна услуга по
заявка

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

8

26

Персонално интер- Доброволно;
Предоставяне на
вю на лицата (на
септември – де- микроданни на
възраст 15 и повече кември 2014 г. Евростат –
навършени години)
30.09.2015 г. Предот домакинствата,
варителни данни –
включени в извад14.11.2015 г. Оконката, чрез анкетна
чателни данни –
карта
след процедура на
валидиране от Евростат

Изследване на
Извадково
здравното състояна всеки пет
ние на населениегодини
то на 15 и повече
години като част
от Втората вълна
изследвания Европейско здравно
интервю в ЕС. Чрез
използването на
хармонизиран инструментариум ще
се оцени здравният
статус, начинът
на живот (здравни детерминанти)
и ползването на
здравни услуги от
населението. Национално ниво

4

35 Европейско
здравно интервю

3

Таблици за умира- Изчерпателно Данни от админи- Задължително
нията по причини
Годишно
стративни източпо пол и възрасници – лечебни и
тови групи, разраздравни заведения,
ботени съгласно
регионални здравМеждународната
ни инспекции
класификация на
(първичен докуболестите (МКБ)
мент – съобщение
10-а ревизия; нациза раждане в слуонално ниво – за
чаите на мъртво
мъртворажданията,
раждане, съоби национално ниво,
щение за смърт);
статистически раГД „ГРАО“ в МРР
йони, областно и
(електронен файл);
общинско ниво – за
Данни от ИС „Деумиранията.
мография“
Смъртност по причини на 100 хил.
души от населението – разработка по
Европейски хармонизиран списък на
причините; национално ниво, статистически райони и
областно ниво

2

34 Умирания по
причини и
смъртност по
причини

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

Парични доходи и Извадково
разходи на домаТримесечно
кинствата; Общи
доходи и разходи
на домакинствата;
Потребление на основни хранителни
продукти от домакинствата; национално ниво и статистически райони

Изменение на цеИзвадково
ните на жилищата Тримесечно
на свободния пазар
и изчисляване на
индекси на цените
на жилищата; национално ниво и
градове – областни
центрове

36 Доходи, разходи и потребление на домакинствата

37 Пазарни цени
на жилища

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

1

6

Задължително
10.01.2014 г.;
10.04.2014 г.;
10.07.2014 г.;
10.10.2014 г.

23.01.2014
23.04.2014
23.07.2014
23.10.2014

г.;
г.;
г.;
г.

Данни за 2013 г. –
16.04.2014 г.
Данни за:
ІV тр. на 2013 г. –
14.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г.15.05.2014 г.;
II тр. на 2014 г. –
14.08.2014 г.;
III тр.на 2014 г. –
14.11.2014 г.

7

9

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

14659

Интернет; Общи пе928937
чатни 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
2002 – 2013 г.“; Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“;
Прессъобщения; Въп
росници за Евростат и
други меж дународни
организации; Информационна услуга по
заявка

8

10

14659

928937

11

ДЪРЖАВЕН

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

Персонално интер- Доброволно
вю и попълване на
дневници и ретроспективни карти
от домакинствата,
попаднали в извадката

5

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

1

2

3

4

Извадково
наблюдение
върху 4-годишен ротационен панел от
домакинства
Годишно

5

6

Персонално интер- Доброволно
вю с домакинства- април – юли
та и лицата на 16
2014 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

Извадково
наблюдение
върху 4-годишен ротационен панел от
домакинства
Годишно

Персонално интер- Доброволно
вю с домакинства- април – юли
та и лицата на 16 и 2013 г.
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

7

Данни за 2012 г.
от изследването,
проведено през
2013 г. – в края
на м. юни 2014 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни – веднага след
одобрение от Евростат. Най-рано
м. октомври, краен
срок 15.12.2014 г.

Данни за 2013 г.
от изследването,
проведено през
2014 г. – в края
на м. юни 2015 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни – веднага след
одобрение от Евростат. Най-рано
м. октомври, краен
срок 15.12.2015 г.

8

9

Интернет; Прессъобще- 15000
ние; Данни за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

Интернет; Прессъобще- 250000
ние; Данни за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

10

11

15000

250000

ДЪРЖАВЕН

Обработка на дан
ните и формиране
на целеви първостепенни променливи
Изчисляване на индикатори за бедност
и социално включване. Изготвяне на
Междинен доклад
за качеството на
данните от изследване 2013 г.

Разработване на
Извадка от
Персонално интер- Април – май
електронно интер- наблюдавани вю с таблет
2014 г.
вю и провеждане на домакинства
експеримент с домакинства, участващи в наблюдението

Подготовка и провеждане на наблюдение на домакинствата и лицата на
16 и повече години
за осигуряване на
информация за
пресмятане на монетарни и немонетарни показатели за
бедност, материални лишения и социална изолация
Променливи за модул 2014 – материални лишения

28

39 Статистика на
доходите и условията на живот (SILC2013)

38 Статистика на
доходите и условията на живот (SILC2014)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

Формиране на
лонгитудинален компонент,
включващ данни
за домакинствата,
наблюдавани през
2009, 2010, 2011 и
2012 г. Изготвяне
на финален доклад
за качеството на
данните, отнасящ
се до лонгитудиналния компонент
2009 – 2012

3

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

6

Персонално интер- Доброволно
вю с домакинства- април – юли
та и лицата на 16 и 2012 г.
повече години чрез
анкетни карти

5

42 Престъпления, Наказана престъп- Изчерпателно Чрез формуляр
обвиняеми и
ност – престъплеШестмесечно на хартиен носиосъдени лица
ния, завършили с
тел, попълван от
осъждане и осъдени
следствието, пролица с влезли в
куратурата, МВР,
сила присъди; наМО, съдилищата и
ционално ниво, стаданни от админитистически райони,
стративен източник
областно и общин(Прокуратура на
ско ниво
Република България – Национална
следствена служба)

Задължително
всеки месец до
25-о число
10.03.2014 г. –
от админист
ратив ен източник

Приходи и разходи Изчерпателно Данни от админи- Задължително
по схеми и изплате- Годишно
стративни източни- 2.04.2014 г.
ни обезщетения по
ци – НОИ, НАП,
функции – основен
НЗОК, Агенция за
модул; Данни за
социално подпомабенефициентите на
гане, Агенция по
пенсии по схеми и
заетостта, МОН,
функции – модул
МЗ, МФ
за получателите на
пенсии; национално
ниво

Извадково
наблюдение
върху 4-годишен ротационен панел от
домакинства
Годишно

4

II шестм. за
2013 г. –
30.05.2014 г.;
Годишни за
2013 г. –
18.07.2014 г.;
I шестм. за
2014 г. –
21.11.2014 г.

25.09.2014 г.

7

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

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

Информационна услуга
по заявка

8

88632

18014

20000

9

10

88632

18014

20000

11

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

41

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

40 Статистика на
доходите и условията на живот (SILC2012)

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

5

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

Данни на НСИ и
Задължително
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)

Предварителни
данни за 2013 г. –
5.03.2014 г.;
Ревизирани данни
за 2012 г.
5.03.2014 г.
Ревизирани данни
за 2013 г.
1.10.2014 г.

4.04.2014 г.

31.12.2014 г.

7

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

Интернет; Прессъобщение; Информационна
услуга по заявка

Внедряване на системата през 2016 г.

8

37794

12716

9000

9

10

37794

12716

9000

11

ДЪРЖАВЕН

45 БВП – национално ниво

Задължително
10.02.2014 г.

6

30

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ

Брой и видове про- Изчерпателно Чрез формуляр на
тивообществени
Годишно
електронен носипрояви и престъп
тел, попълван от
ления, извършени
местните комисии
от малолетни и
за борба срещу
непълнолетни; напротивообщестционално ниво, ставените прояви на
тистически райони,
малолетните и необластно и общинпълнолетните
ско ниво

4

44 Противообществени
прояви и престъпления на
малолетните
и непълнолетните

3

Верификация и
Еднократно
оценка на качеството и достоверността
на статистическите
данни за престъп
ленията, завършили с осъждане, и
осъдените лица с
влезли в сила присъди, получени от
Единната информационна система
за противодействие
на престъпността
(ЕИСПП)

2

43 ЕИСПП

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4
Интернет; Обща печат
на и електронна публикация; Въпросник
за Евростат и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

8

Данни за 2012 г. –
22.10.2014 г.

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

Тримесечни и
Интернет; Прессъобщегодишни предвари- ние; Информационна
телни данни
услуга по заявка
за 2013 г. –
ІV тр. на 2013 г. –
5.03.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
4.06.2014 г.;
ІІ тр. –
3.09.2014 г.;
ІІІ тр. –
3.12.2014 г.
Годишни окончателни данни
за 2012 г. –
5.03.2014 г.

Ревизирани данни
за 2012 г. –
20.08.2014 г.

7

19427

12362

6711

9

10

19427

12362

6711

11

ДЪРЖАВЕН

Показатели и баГодишно
лансови 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

Данни на
Задължително
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)

6

48 Нефинансови
сметки по институционални
сектори

Статистически данни на НСИ – годишен отчет на
нефинансовите
предприятия

5

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

БВП на регионално Годишно
ниво NUTS 1,2,3
за 2012 г.; статистически зони, статистически райони,
области

3

47 Производител- БВП и БДС на един Годишно
ност на труда зает/отработен
Тримесечно
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)

46 БВП – регионално ниво

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

2

3

4

6

Внедряване на
Тримесечни
ревизираната меи годишни
тодология на наци- данни
онални сметки ЕСС
2010 за периода
1995 – 2014 г.

Внедряване на
ЕСС 2010 г.

52

Данни на НСИ и
други институции

Задължително

01.10.2014 г.

1.10.2014 г.

2013 г. – 1.10.2014 г.
срок за Евростат –
30.10.2014 г. – публикуване на интернет сайта на НСИ

Въпросник на Еврос тат,
интернет

Таблици за вътрешно
ползване

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

30000

6711

49098

63227

9

10

30000

6711

49098

63227

11

ДЪРЖАВЕН

Задължително

БВП по елементар- Годишно
ни групи разходи
на крайно използване – детайлизирани групи разходи
по стандартна
класификация на
разходите на домакинствата по потребителско предназначение

БВП по метода
на крайното
използване –
детайлизирани
групи разходи

51

8

2011 г. – 30.12.2014 г. Интернет; Въпросник
за Еврос тат и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

7

32

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

Pазработване на
Изчерпателно Данни на НСИ –
Задължително
годишни финансови Годишно
Обобщени даннационални сметки
ни от балансите
(ФНС) за наличнона единиците по
стите и трансакциинституционални
ите, за преоценките
сектори; Данни
и другите измеот администранения в активите
тивни източници:
и пасивите по
„Централен депофинансови инструзитар“ – АД, регисменти и институцитър Булстат, БНБ,
онални сектори за
МФ
2013 г. – консолидирани и неконсолидирани; национално
ниво

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

5

50 Финансови
сметки

49 Таблици „РеКомпоненти на
Годишно
сурс – Използ- производствената
ване“
сметка, сметка
„формиране на дохода“ и крайното
използване на БВП;
Разработване и
балансиране на таблиците. Размерност
А64/P64

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

3

БВП – национално ниво

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

5

6

Задължително

Задължително

Тримесечни данЗадължително
ни на НСИ и от
административни
източници – Консолидиран държавен бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка
за наличностите и
начислените лихви
по привлечени депозити и предоставени
депозити и кредити,
разпределени по
институционални
сектори и подсектори (БНБ), Справка
за начислен и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз
(АМ)

Данни на НСИ и
други институции

Данни на НСИ и
други институции

7

I, II, III, IV тр.
на 2012 г. и ІV тр.
на 2013 г. –
5.03.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
4.06.2014 г.;
ІІ тр. на 2014 г. –
3.09.2014 г.;
ІІІ тр. на 2014 г. –
3.12.2014 г.
I, II, III, IV тр. на
2013 г. – 1.10.2014 г.;

29.07.2015 г.

30.06.2014 г.

8

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

Доклад и таблици

Доклад и таблици

9

67995

11013

10
97790

11

67995

108803

ДЪРЖАВЕН

55

4

Тримесечни
и годишни
данни

Действия за осиТримесечни
гуряване на специ- и годишни
фични подобрения данни
в националните
сметки във връзка
с прилагането на
ревизираната Програма на Евростат
за предоставяне на
данни в областта на
национални сметки
съгласно Европейската система от
сметки 2010

Действия за осигуряване на специфични подобрения
в националните
сметки

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

54 Действия за
подкрепа на
конкретни
подобрения в
националните
сметки – проект на ЕК

2

Осигуряване
на специфични
подобрения в
националните
сметки – проект на ЕК

1

53

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

2

3

4

Нефинансови наци- Тримесечно
онални сметки за
сектори „Държавно
управление“ и „Останал свят“; национално ниво

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

ІV тр. на 2013 г. –
5.03.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
4.06.2014 г.;
ІІ тр. на 2014 г. –
3.09.2014 г.;
ІІІ тр. на 2014 г. 3.12.2014 г.

8

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

Интернет; Въпросник
за Евростат

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

8036

14747

9

10

8036

14747

11

ДЪРЖАВЕН

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

ІV тр. на 2013 г. –
22.04.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
30.06.2014 г.;
ІІ тр. –
22.10.2014 г.;
ІІІ тр. –
30.12.2014 г.

7

Данни от админи- Задължително
стративни източници – Консолидиран държавен
бюджет (МФ),
Платежен баланс
(БНБ), Справка
за наличностите и
начислените лихви по привлечени
депозити и предоставени депозити и
кредити, разпределени по инстит уционални сектори и подсектори
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС (Н А П),
Справка за внесен
и възстановен акциз (А М)

6
ІV тр. на 2013 г. –
14.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
15.05.2014 г.;
ІІ тр. на 2014 г. –
14.08.2014 г.;
ІІІ тр. на 2014 г. 14.11.2014 г.

5
Тримесечни данни
на НСИ и административни източници

34

57 Заетост и отЗаети лица, наети Тримесечно
работени чове- лица, самонаекочасове
ти лица, отработени часове
(КИД – А10) като
раздел в Националните сметки; национално ниво

56 Нефинансови
сметки по институционални
сектори

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

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

Нефинансови наци- Тримесечно
онални сметки за
сектор „Държавно
управление“; национално ниво

Фискални данни
Месечно
за общо приходи
и общо разходи на
подсекторите „Централно държавно
управление“ и „Социално-осигурителни фондове“

58 Нефинансови
показатели за
сектор „Държавно управление“

59 Основни макроикономически показатели за сектор
„Държавно
управление“

60 Фискални данни за подсектори „Централно
държавно
управление“
и „Социалноосигурителни
фондове“

ТЕМА 2.3. ДЪРЖ АВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИК А

1

6

Задължително

28.02.2014 г.;
31.03.2014 г.;
30.04.2014 г.;
2.06.2014 г.;
30.06.2014 г.;
31.07.2014 г.;
1.09.2014 г.;
30.09.2014 г.;
31.10.2014 г.;
30.11.2014 г.;
30.12.2014 г.;
30.01.2015 г.

ІV тр. на 2013 г. –
22.04.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
30.06.2014 г.;
ІІ тр. –
22.10.2014 г.;
ІІІ тр. –
30.12.2014 г.

Предварителни
данни за 2013 г. –
22.04.2014 г.
Актуализирани
данни за 2013 г. –
22.10.2014 г.

7

Интернет; Въпросник
за Евростат

Интернет; Въпросник
за Евростат

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

8

10000

14409

10950

9

10

10000

14409

10950

11

ДЪРЖАВЕН

Данни от административни източници – отчет за
изпълнението на
консолидираната
фискална програма (МФ); Дейност
на нефинансовите
предприятия

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

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

5

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

6

Данни от административни източници – НАП, МФ,
НОИ

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

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

Задължително

1.10.2014 г.

30.10.2014 г.

Данни за 2013 г. –
30.12.2014 г. (съгласно програмата
за предоставяне на
данни на Евростат)

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

8

25078

13776

10950

13776

9

10

25078

13776

10950

13776

11

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Разработване на
Годишно
годишна таблица за
данъците и социалните осигуровки за
сектор „Държавно
управление“ за
2013 г.; национално
ниво

63 Данъци и социални осигуровки за сектор „Държавно
управление“

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

Пр ед вари т ел н и
да н н и за 2013 г. –
22.04.2014 г.
Актуализирани
данни за 2013 г. –
22.10.2014 г.

7

36

64 Брутен национален доход
(БНД) по пазарни цени

5

Разработване на
Изчерпателно Данни от админи- Задължително
таблици за нотифи- Годишно
стративни източциране на дълга и
ници;
дефицита на сектор
Баланси на едини„Държавно управ
ците по подсектори
ление“, вкл. по
на държавно упраподсектори; нациовление, Консолидинално ниво
ран държавен бюджет (МФ); Данни
от БНБ; Допълнителни разработки
на НСИ

4

Годишни данни за Годишно
разходи на сектор
„Държавно управ
ление“ по подсектори и функции на
КОФОГ; национално ниво

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

61

3

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

2

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

Годишно

4

67 Източници и
методи за изчисляване на
паритетите на
покупателната
способност

Текущо актуализи- Текущо
ране на източниците и методите за
изчисляване на паритетите на покупателната способност

6

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

Задължително

Доброволно
Задължително – за респондентите,
които предоставят стоки
и услуги с
тарифни цени:
27.01.2014 г.;
25.02.2014 г.;
26.03.2014 г.;
25.04.2014 г.;
28.05.2014 г.;
27.06.2014 г.;
28.07.2014 г.;
26.08.2014 г.;
26.09.2014 г.;
27.10.2014 г.;
26.11.2014 г.;
23.12.2014 г.

Данни на НСИ;
Задължително
Данни от административни източници – НАП

5

14.01.2014
14.04.2014
15.07.2014
14.10.2014

г.;
г.;
г.;
г.

14.01.2014 г.;
14.02.2014 г.;
13.03.2014 г.;
14.04.2014 г.;
13.05.2014 г.;
12.06.2014 г.;
15.07.2014 г.;
12.08.2014 г.;
15.09.2014 г.;
14.10.2014 г.;
12.11.2014 г.;
15.12.2014 г.
(Всички месечни
индекси се обявяват по окончателни данни,
с изключение на
данните за месец
януари, които на
14.02.2014 г. се обявяват като предварителни, а на
13.03.2014 г. – като
окончателни)

24.07.2014 г.

7
17000

9

Въпросник за Еврос тат

Обща печатна публикация; Информационна
услуга по заявка

37794

Интернет; Общи печат- 909932
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Доклад и изчислителни
таблици

8

10

37794

909932

17000

11

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

66 Индекси на по- Изменение на поИзвадково
требителските требителските цени Месечно
цени
на стоките и услугите и изчисляване
на национален и
на хармонизиран
индекс на потребителските цени

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

65 Средно прете- Изчисление на
глена ставка на средно претеглена
ДДС
ставка на ДДС за
целите на собствените ресурси

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

А.1: Цел А: Разви- Еднократно
тие на методологията за регистрация
на цените, които
да бъдат използвани за времеви
и пространствени
сравнения и изчисляването на средни
национални цени
на продукти с хармонизирани описания за целите на
мониторинга на пазарите по продукти
и по сектори.

4

69 ХИПЦ: А.1
Многоцелева
статистика на
потребителските цени;
А.2 Статистика
на цените на
жилища – блоков проект на
ЕК

3

А.1: Цел А: Разви- Еднократно
тие на методологията за регистрация
на цените, които
да бъдат използвани за времеви
и пространствени
сравнения и изчисляването на средни
национални цени
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-о
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

2

68 ХИПЦ: А.1
Многоцелева
статистика
на потребител
ските цени;
А.2 Жилища,
обитавани от
собс твеници
(Owner
Occupied
Housing –
OOH) – блоков
проект на ЕК

1

5

6

8

38768

9

11

128548 167316

10

38
ДЪРЖАВЕН

Период на дейност- Данни за Евростат и
та: 1.01.2013 –
доклад
31.03.2015 г.

Продължава от
Данни за Евростат и
2012 г. Приключва- доклад
не на проекта –
31.03.2014 г.

7

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4

Събиране и преИзвадково
доставяне в ЕвГодишно
ростат на основна
статистическа
информация за
изчисляване на
паритети на покупателна способност;
национално ниво от
страните – членки
на ЕС

Цел Е: Инвентаризация на източниците и методите
на статистиката на
цените.
А.2: Цел 3.1: Усъвършенстване на
статистиката на цените на жилищата
в методологичен
и в практически
аспект

3

6

Чрез формуляр на Доброволно
хартиен носител от Текущо
търговски обекти,
дистрибутори, вносители, търговски
представителства,
ателиета за услуги,
заведения 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

5

Данните се изпращат в Евростат
съгласно план-графика за 2014 г.
Приключване на проекта – 31.07.2015 г.

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

Основни макроико- Изчерпателно Чрез формуляр на
номически показа- Годишно
хартиен носител
тели за 2013 г. – наили чрез онлайн
ционално ниво
въвеждане на дан
ните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия, съставящи баланс

Задължително
31.03.2014 г. –
за предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

7

Предварителни
данни за 2013 г. –
29.08.2014 г.
Окончателни
данни –
28.11.2014 г.

25840

9

Интернет; Прессъоб1221100
щение; Общи печатни
и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни
организации;
Информационна услуга
по заявка

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

8

60293

10

1221100

86133

11

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИК А
ТЕМА 3.1.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИК А – ИНДУСТРИЯ, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ

70 Програма за ев
ропейски срав
нения (2013 –
2014 г.) – проект на ЕК

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 9

5

Приходи от
продажби по
видове продукти

75

Изчерпателно за
нефинансови
предприятия,
съставящи
баланс
Годишно

Изчерпателно за
нефинансови
предприятия,
съставящи
баланс
Годишно

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСБС от
търговци, на които
основната дейност
е търговия на едро,
без търговията с
автомобили и мотоциклети

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСБС от
производители и
търговци, извършващи продажби на
дребно на собствена продукция и
стоки и продажби
на едро на купени
готови стоки
Задължително 28.11.2014 г.
31.03.2014 г. – за
предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително 28.11.2014 г.
31.03.2014 г. – за
предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Предварителни данни за
2013 г. – 29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

Предварителни данни за
2013 г. – 29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

7

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга
по заявка

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

Интернет; Общи печатни и електронни
публикации; Годишен
въпросник на ООН и
международни организации; Файл с данни за
Евростат; Информационна услуга по заявка

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

8

47934

79652

107910

408975

9

10

47934

79652

107910

408975

11

ДЪРЖАВЕН

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

Продажби на
Продажби на едро
едро и дребно и дребно по основпо групи стоки ни групи стоки по
цени на реализация; национално
ниво

Задължително
31.03.2014 г. – за
предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ;
30.04.2014 г. – за
нефинансовите
предприятия,
несъставящи
баланс

Задължително
30.04.2014 г.

6

40

74

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на
данн ите в ИСБС
от нефинансовите предприятия,
включени в извадката

Производство и
Извадково
продажби на проГодишно
мишлени продукти
в натурално и стойностно изражение
през 2013 г.; национално ниво, статистически райони и
областно ниво

4

73 Промишлени
продукти в
натурално изражение – по
номенклатура
ПРОДПРОМ
2013

3

Основни макроико- Изчерпателно Чрез формуляр на
номически показа- Годишно
хартиен носител
тели за 2013 г. – наили чрез онлайн
ционално ниво
въвеждане на дан
ните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия, несъставящи баланс

2

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

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Чуждестранни пре- Изчерпателно Чрез формуляр на
ки инвестиции в
Годишно
хартиен носител
нефинансовия секили чрез онлайн
тор към 31.12.; навъвеждане на дан
ционално ниво, станите в ИСБС от
тистически райони
предприятията от
и областно ниво
нефинансовия сектор с чуждестранно
участие в капитала

79 Чуждестранни
преки инвестиции

7

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

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

8

Задължително
31.03.2014 г. – за
предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ

Предварителни
данни за 2013 г. –
29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

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

Задължително Данни за
Въпросник за Евростат
31.03.2014 г. – за 2012 г. – 27.06.2014 г. и международни оргапредприятиянизации; Информацита по ЗКПО;
онна услуга по заявка
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ

Задължително 28.11.2014 г.
31.03.2014 г. – за
предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ

Задължително 28.11.2014 г.
31.03.2014 г. – за
предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ,
съставящи баланс;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ,
несъставящи
баланс

6

60401

71174

20310

59871

9

10

60401

71174

20310

59871

11

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСБС от
предприятия с
повече от 19 заети
лица с икономическа дейност „Бизнес услуги“

Оборот на предпри- Извадково
ятията, предостаГодишно
вящи бизнес услуги
по видове продукти; национално
ниво

78 Бизнес услуги

5

Приходи от строИзчерпателно Чрез формуляр на
ително-монтажни
Годишно
хартиен носител
работи – общо и по
или чрез онлайн
видове: ново стровъвеждане на дан
ителство и ремонт;
ните в ИСБС от
строителство на
предприятията
сгради и строителс икономическа
ни съоръжения; надейност „Строителционално ниво, стаство“
тистически райони
и областно ниво

4

77 Строителство

3

Брой, търговска
Изчерпателно Чрез формуляр на
площ, вид, форма
Годишно
хартиен носител
на организация и
или чрез онлайн
стокова специаливъвеждане на дан
зация на обектите
ните в ИСБС от
за продажби на
производители и
дребно; национално
търговци, извършниво, статистически
ващи продажби на
райони и областно
дребно в стопанисниво
вани от тях търговски обекти

2

76 Търговски
обекти за
продажби на
дребно

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

2

5

Годишно

Задължително
31.03.2014 г. – за
предприятията
по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ

6

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

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

4

27.06.2014 г. за изпращане данните
на Евростат

Предварителни
данни за 2013 г. –
29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

7

82 Застраховател
на и презастрахователна
дейност

Застрахователни
премии и обезщетения; национално
ниво

Изчерпателно Чрез формуляр на
Тримесечно електронен носител
от застрахователните и презастрахователни предприятия

Задължително
ІV тр. на
2013 г. –
11.02.2014 г.;
І тр. на
2014 г. –
30.04.2014 г.;
ІІ тр. –
30.07.2014 г.;
ІІІ тр. –
29.10.2014 г.

ІV тр. на 2013 г. –
7.03.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
28.05.2014 г.;
ІІ тр. – 27.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
26.11.2014 г.

Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат

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

8

17485

21193

92368

9

10

17485

21193

92368

11

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 3.1.2. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИК А – ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Демография на Брой на нововъзпредприятията никнали, 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

3

42

81

80 Разходи за при
добиване на
дълготрайни
материални
активи

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4

5

Задължително
31.03.2014 г. – за
застрахователните институции и пенсионните фондове;
1.10.2014 г. – за
кредитните институции

Имущество, прихо- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
ди, разходи и резул- Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
тати от дейността
от застрахователна застрахователнините и презастрате и презастраховахователни предпрителни предприятия;
ятия
национално ниво

Имущество, приходи и разходи на
пенсионните дружества и фондове;
национално ниво

Имущество, прихо- Изчерпателно Чрез формуляр на
ди, разходи и резул- Годишно
хартиен или електати от дейността
тронен носител от
на специализираниспециализираните
те инвестиционни
инвестиционни
предприятия; наципредприятия
онално ниво

86 Застрахователни и презастрахователни
предприятия

87 Пенсионни
дружества и
фондове

88 Специализирани инвестиционни предприятия

Задължително
31.03.2014 г.

Информационна услуга
по заявка;
База данни

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

8

29.08.2014 г.

29.08.2014 г.

29.08.2014 г.

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

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

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

29.10.2014 г. – за
Интернет; Въпросник
търговските банки; за Евростат
30.12.2014 г. – за
застрахователните
предприятия и доброволните пенсионни фондове

Предварителни
данни за 2013 г. –
29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

Предварителни
данни за 2013 г. –
29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

7

11833

9890

17485

9536

17485

141185

9

10

11833

9890

17485

9536

17485

141185

11

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
от пенсионните
дружества

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

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

85 Cтруктурни
бизнес статистики за видовете финансови
посредници

Задължително
31.03.2014 г.

6

Задължително
31.03.2014 г. – за
предприятията
по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ

Имущество, прихо- Изчерпателно Чрез формуляр
ди, разходи и резул- Годишно
на хартиен или
тати от дейността
електронен носина предприятията
тел от фондации,
с нестопанска цел;
асоциации, съюзи,
национално ниво
сдружeния и др.

3

84 Финансови и
Имущество, прихо- Изчерпателно Чрез формуляр на
застраховател- ди, разходи и резул- Годишно
хартиен и елекни посредници тати от дейността
тронен носител
на финансовите и
от финансовите и
застрахователни
застрахователните
предприятия – попосредници
средници; национално ниво

83 Предприятия
с нестопанска
цел

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

2

4

5

6

Имущество на тър- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
говските банки; на- Годишно
хартиен носител
31.03.2014 г.
ционално ниво
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСБС от
търговските банки

3

Изменение на цеИзвадково
ните на производи- Месечно
тел на вътрешния
и международния
пазар; национално
ниво

Производство и
Извадково
продажби на въМесечно
трешния пазар на
основни промишлени продукти; национално и областно
ниво

Продажби в проИзвадково
мишлеността, стро- Месечно
ителството, търговията и услугите,
запаси и поръчки
в промишлеността,
отработено време в
строителството; национално ниво

92 Основни промишлени продукти в натурално изражение (извадка от
ПРОДПРОМ
2014)

93 Продажби в
промишлеността, строителството,
търговията и
услугите

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

Задължително
18-о число на
месеца, следващ отчетния
месец

Задължително
15-о число на
месеца, следващ отчетния
период

г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.
10.01.2014 г.;
7.02.2014 г.;
10.03.2014 г.;
8.04.2014 г.;
9.05.2014 г.;
9.06.2014 г.;
8.07.2014 г.;
8.08.2014 г.;
9.09.2014 г.;
8.10.2014 г.;
7.11.2014 г.;
8.12.2014 г.

7.01.2014
7.02.2014
7.03.2014
7.04.2014
8.05.2014
9.06.2014
7.07.2014
7.08.2014
8.09.2014
7.10.2014
7.11.2014
9.12.2014

Задължително 30.01.2014 г.;
20-о число на
28.02.2014 г.;
отчетния месец 28.03.2014 г.;
30.04.2014 г.;
30.05.2014 г.;
30.06.2014 г.;
30.07.2014 г.;
29.08.2014 г.;
30.09.2014 г.;
30.10.2014 г.;
28.11.2014 г.;
30.12.2014 г.

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

Въпросник за ООН и
международни организации; Информационна
услуга по заявка

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

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

Информационна услуга
по заявка; База данни

8

526930

298650

215819

8477

2825

9

10

526930

298650

215819

8477

2825

11

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСКБС
от нефинансовите предприятия,
включени в извадката

Чрез формуляри
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСКБС
от нефинансовите предприятия,
включени в извадките

29.08.2014 г.

Предварителни
данни за 2013 г. –
29.08.2014 г.
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

7

44

91 Цени на производител на
вътрешния и
международния
пазар в промишлеността

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИК А

90 Здравноосигу- Имущество, прихо- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
рителни друже- ди, разходи и резул- Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
ства
тати от дейността
от здравноосигурина здравноосигурителните дружества
телните дружества;
национално ниво

89 Търговски
банки

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4

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

Задължително
30 дни след
отчетното тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното тримесечие

Задължително
17-о число след
отчетното тримесечие

6
Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

8

IV тр. на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.; II тр. –
21.08.2014 г.;
III тр. – 21.11.2014 г.

IV тр. на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.; II тр. –
21.08.2014 г.;
III тр. – 21.11.2014 г.

267020

267020

9

Интернет; Общи печат- 267020
ни и електронни публикации; Информационна
услуга по заявка

Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

ІV тр. на 2013 г. – Интернет; Прессъобще19.03.2014 г.;
ние; Информационна
І тр. на 2014 г.услуга по заявка
18.06.2014 г.;
ІІ тр. – 17.09.2014 г.;
ІІІ тр. –
19.12.2014 г.

ІV тр. на 2013 г. –
12.02.2014 г.;
Предварителни
данни за 2013 г. –
19.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
14.05.2014 г.;
ІІ тр. –
8.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
10.11.2014 г.

7

10

267020

267020

267020

11

ДЪРЖАВЕН

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

96 Разходи за
придобиване
на дълготрайни материални
активи

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните в ИСКБС от
предприятия, фирми и организации
от всички институционални сектори

5

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

Индекс на разходите за труд; национално ниво

Средна работна за- Извадково
плата; брой наети
Тримесечно
лица; движение на
персонала; свободни работни места
в края на тримесечието; национално
ниво, статистически
райони и областно
ниво

3

95 Дейност на
Приходи и разходи Извадково
нефинансовите на предприятията
Тримесечно
предприятия
по видове, материални запаси; национално ниво

94 Заетост и разходи за труд

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

Индекси на цените Извадково
на производител
Тримесечно
за товарен автомобилен транспорт и
услуги по преместване; товарен морски и крайбрежен
транспорт; пътнически въздушен транспорт; услуги по
складиране и съхранение на товари;

100 Цени на производител на
транспортни,
съобщителни
и други бизнес
услуги

Задължително
15-о число след
отчетното тримесечие

IV тр. на 2013 г. –
28.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
2.06.2014 г.;
II тр. –
1.09.2014 г.;
III тр. –
1.12.2014 г.

Интернет; Въпросник
за Евростат; Информационна услуга по
заявка

ІV тр. на 2013 г. – Въпросник за Евростат;
25.02.2014 г.;
Информационна услуга
І тр. на 2014 г. –
по заявка
26.05.2014 г.;
ІІ тр. – 25.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
25.11.2014 г.

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

378311

3355

24696

16601

9

10

378311

3355

24696

16601

11

ДЪРЖАВЕН

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

8

ІV тр. на 2013 г. – Интернет; Информаци7.02.2014 г.;
онна услуга по заявка
І тр. на 2014 г. –
9.05.2014 г.;
ІІ тр. –
8.08.2014 г.;
ІІІ тр. – 7.11.2014 г.

7

Задължително IV тр. на 2013 г. –
10 дни след от- 3.02.2014 г.;
четния период I тр. на 2014 г. –
7.05.2014 г.;
II тр. – 1.08.2014 г.;
III тр. –
3.11.2014 г.

Задължително
18-о число след
отчетното тримесечие

6

46

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

Изменение на разТримесечно
ходите за сградно
строителство, за
материали и за труд
при сградното строителство; национално ниво

99 Разходи за
строителство

Чрез хартиен формуляр или 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

5

Издадени разреИзчерпателно Чрез формуляр на
шителни за строеж Тримесечно хартиен носител
и започнато строот областните и
ителство на нови
общинските адмисгради: брой на
нистрации
разрешителните,
сградите и жилищата; разгърната
застроена площ; национално ниво, статистически райони
и областно ниво

Извадково
Тримесечно

4

98 Издадени разрешителни за
строеж и започнато строителство

3

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

2

97 Продажби на
едро и дребно

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

4

Установяване на
Извадково
механизъм за моМесечно
ниторинг на цените на храните;
Подобряване на
методологията и
изчисляване на подетайлно ниво на
индексите на цени
на производител на
вътрешния пазар за
производството на
храни и напитки

102 Механизъм за
мониторинг на
цените на храните – проект
на ЕК

Извадково,
Тримесечно

Извадково
Индекси на цени
на производител за Тримесечно
рекламна дейност и
проучване на пазари (КИД-2008 – 73)

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;
webпортали; други
информационни
услуги; дейности по
охрана и разследване; национално ниво

3

Стойност на основни финансови
активи и пасиви в
края на отчетното
тримесечие

2

7

8

Задължително
30 дни след
отчетното тримесечие

Файлове за вътрешно
ползване и на БНБ за
изчисляване на тримесечни финансови
сметки
Период на дейност- Данни за Евростат и
та: 2.01.2014 г. –
доклади
31.08.2015 г.

I трим. –
9.06.2014 г.;
II трим. –
8.09.2014 г.;
III трим. –
9.12.2014 г.

Задължително за I, II и III тр. на Въпросник за Евростат;
15-о число след 2014 г. – 30.12.2014 г. Информационна услуга
отчетното трипо заявка
месечие

6

Чрез формуляр
Задължително
или чрез Инфордо 24-то число
мационна система на месеца
„Краткосрочна бизнес статистика“

Нефинансови предприятия от извадката, чрез електронен формуляр и на
хартиен носител

Чрез формуляр на
хартиен или електронен носител от
предприятия, извършващи рекламна дейност и проучване на пазари

5

140000

42000

9

10

140000

42000

11

ДЪРЖАВЕН

101 Тестово изследване на финансовите активи
и пасиви на
нефинансовите
предприятия

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

2

3

Вид, мощност и
площ на слънчевите панели

Средни цени на
Изчерпателно Чрез формуляри на Задължително
електрическата
Шестмесечно електронен носител 3.02.2014 г.
енергия и приот доставчици на
30.07.2014 г.
родния газ по
крайни потребистандартни групи
тели
потребители; национално ниво

Наличности, постъ- Изчерпателно Чрез формуляр на
пления и разходи
Годишно
хартиен и елекна основни групи
тронен носител
суровини и матеот нефинансовите
риали; национално
предприятия
ниво

Крайно енергийно
и неенергийно потребление; национално ниво

105 Характеристики на слънчевите панели

106 Цени на електрическата
енергия и природния газ за
индустрията и
домакинствата

107 Потребление
на основни
групи суровини
и материали в
натура и стойност

108 Потребление
на горива и
енергия

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне
на материалните и
енергийните баланси

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне
на материалните баланси

Интернет; Въпросник
за Евростат и международни организации

31613

85303

4768

9617

24871

41503

9

10

31613

85303

4768

9617

24871

41503

11

ВЕСТНИК

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
от нефинансовите
предприятия

Задължително
31.03.2014 г.

4.03.2014 г.
29.08.2014 г.

Въпросник за Евростат
за ВЕИ

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне
на енергийни сметки

Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни
организации

8

ДЪРЖАВЕН

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

60 дни след отчетния месец:
30.01.2014 г.;
31.03.2014 г.;
30.04.2014 г.;
30.05.2014 г.;
30.06.2014 г.;
30.07.2014 г.;
29.08.2014 г.;
30.09.2014 г.;
30.10.2014 г.;
28.11.2014 г.;
30.12.2014 г.

7

48

Изчерпателно Чрез формуляри на Задължително
Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
от производителите
и търговците на
слънчеви панели

Производство и
Изчерпателно Чрез формуляри на Задължително
продажби на енер- Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
гийни продукти
от нефинансовите
в количествено и
предприятия
стойностно изражение; национално
ниво

6

104 Производство
и продажби на
енергийни продукти

5

Производство, внос, Изчерпателно Чрез формуляри на Задължително
износ и доставки
Месечно
електронен носител 10-о число след
на въглища и кокс,
от нефинансовите отчетния месец
нефт и нефтени
предприятия
продукти, природен
газ, електрическа
енергия (вкл. атомната); национално
ниво

4

103 Производство
и доставки на
енергийни продукти

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИК А

1

С Т Р.
БРОЙ 18

Вложени горива,
мощност и производство на комбинирани съоръжения; национално
ниво

Производство, внос, Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
износ и доставки на Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
биогорива; нациоот нефинансовите
нално ниво
предприятия

112 Комбинирани
съоръжения за
електрическа
енергия и топлинна енергия

113 Доставки на
биогорива

114 Национални
Ресурси и потребИзчерпателно Статистически данматериални ба- ление на основни
Годишно
ни на НСИ
ланси
групи суровини,
материали, електрическа енергия и
горива; национално
ниво

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

7

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

8

16071

16954

1413

9890

7064

31084

9

10

16071

16954

1413

9890

7064

31084

11
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Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
електронен носител 30.05.2014 г.
от нефинансовите
предприятия

Вложени горива
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
за производство
Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
на електрическа
от нефинансовите
енергия и топлинна
предприятия
енергия, производство и мощност на
съоръженията; национално ниво

6

111 Производство
на електрическа енергия и
топлинна енергия

5

Преобразуване на
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
енергийните ресур- Годишно
електронен носител 25.04.2014 г.
си по видове проот нефинансовите
цеси; национално
предприятия
ниво

4

110 Баланс на
енергопреобра
зуващите процеси

3

Ресурси и реалиИзчерпателно Чрез формуляр на Задължително
зация на основни
Годишно
електронен носител 31.03.2014 г.
групи суровини,
от нефинансовите
материали, елекпредприятия
трическа енергия и
горива; национално
ниво

2

109 Реализация на
основни групи
суровини, материали, електрическа енергия и горива

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

2

4

5

118 Товарен авто- Превозени товари
Извадково
мобилен транс- и извършена рабо- Ежеседмично
порт
та – общо, по видове превози и товари
(според Единната
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

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

Задължително
седем дни след
отчетния период

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
Годишни данни
за 2013 г. –
14.03.2014 г.;
I тр. на 2014 г. 28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

29.12.2014 г.

30200

1413

14659

9

Интернет; Общи печат- 229948
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Данни за Евростат

Данни за Евростат

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

8

10

229948

30200

1413

14659

11
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ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

Чрез формуляр на Задължително
електронен носител 27.06.2014 г.
от доставчици на
крайни потребители

Годишно

28.11.2014 г.

28.11.2014 г.

7

50

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

117 Доставки на
електрическа
енергия, топлинна енергия, природен
газ, твърди и
течни горива
на крайни потребители

6

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
електронен носител 30.05.2014 г.

Ресурси, преобразу- Изчерпателно Статистически данване и крайно поГодишно
ни на НСИ
требление на енергийни продукти;
национално ниво

3

116 Статистика на Данни относно
ядрената енер- използването на
гия
ядрена енергия за
граждански цели

115 Общ енергиен
баланс

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4

5
Задължително
15-о число след
отчетното тримесечие

6

Задължително
15-о число след
отчетното тримесечие

Задължително
16-о число след
отчетното тримесечие

Чрез формуляр на
хартиен носител
от лицензираните превозвачи за
вътрешен и международен превоз
с автобуси, които
са с икономическа
дейност „Транспорт“

121 Морски транс- Превозени товари
Изчерпателно Чрез формуляр на
порт
и пътници и изТримесечно хартиен носител
вършена работа от
от предприятията
морския транспорт;
с икономическа
годишни данни
дейност „Морски
за наличността,
транспорт“
капацитета и възрастовия състав на
морските кораби;
национално ниво

Превозени пътниИзвадково
ци и извършена
Тримесечно
работа – общо и
по видове превози;
годишни данни за
автобусния парк,
пробега на автобусите и поддържаните автобусни линии;
национално ниво

Превозени товари
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
и извършена работа Годишно
хартиен или елек- 17.02.2014 г.
от железопътния
тронен носител от
транспорт по вилицензираните жедове товари според
лезопътни превозЕдинната класивачи; Чрез справка
фикация на тована електронен
рите в транспорта;
носител от Нацинационално ниво;
онална компания
Железопътни про„Железопътна инизшествия, убити
фраструктура“
и ранени по вид на
произшествието;
национално ниво

Превозени товари
Изчерпателно Чрез формуляр на
и пътници и изТримесечно хартиен или елеквършена работа
тронен носител
от железопътния
от лицензираните
транспорт – общо и
железопътни препо видове превози;
возвачи
национално ниво

3

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. 28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

30.05.2014 г. –
Годишни данни за
2013 г.

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

7

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

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

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

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

8

6711

30730

6711

9

10

6711

30730

6711

11

ДЪРЖАВЕН

120 Пътнически
автобусен
транспорт

119 Железопътен
транспорт

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

Чрез форм ул я р,
кой то се попълва
от „Булгартранс
газ“ – ЕАД, и се
изпраща по електронен път

Задължително
20-о число след
отчетното тримесечие

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

Общи печатни и електронни публикации

Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат
и международни организации

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

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

8

2825

5651

8124

9

10

2825

5651

8124

11

ДЪРЖАВЕН

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. 28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

7

52

б) Магистрален газопровод
Транспортиран газ
от магистралния
газопровод по направления, дължина на газопровода;
национално ниво

Задължително
20-о число след
отчетното тримесечие

124 Тръбопроводен а) Магистрален
Изчерпателно Чрез формуляр на
транспорт
нефтопродуктопро- Тримесечно
хартиен носител
вод
от предприятията
Транспортиран
„ЛУКОЙЛ Нефтосуров нефт и нефхим Бургас“ – АД,
топродукти; товарен
и „ЛУКОЙЛ Бългакапацитет и дължирия“ – ЕООД
на на магистралния
нефтопродуктопровод; национално
ниво

Задължително
16-о число след
отчетното тримесечие

6

Задължително
15-о число след
отчетното тримесечие

5

Превозени пътниИзчерпателно Чрез формуляр на
ци и извършена
Тримесечно
хартиен носител от
работа, пробег;
предприятията за
годишни данни за
градски електроналичността на тротранспорт
лейбуси и мотриси
за градския електротранспорт – списъчен брой и
пътнически места;
национално ниво

4

123 Градски електротранспорт

3

Превозени товари и Изчерпателно Чрез формуляр на
пътници и извърше- Тримесечно
хартиен носител от
на работа от речния
предприятията с
транспорт; годишни
икономическа дейданни за наличност „Речен трансността, капацитепорт“
та и възрастовия
състав на речните
плавателни съдове;
национално ниво

2

122 Речен транспорт

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

Пътувания на бъл- Извадково
гарски и чуждесМесечно
транни граждани,
външномиграционни потоци, емигранти и имигранти
по различни демографски и икономически характеристики; национално
ниво

Материална база,
Извадково,
пренощували лица Месечно
и реализирани нощувки и приходи от
нощувки в местата
за настаняване; национално и областно ниво

126 Преминаващи
български и
чужди граждани през
граничните
пунктове на
Република
България

127 Места за настаняване

Месечно

4

Брой на пътуванията на български
граждани зад граница и посещенията в страната
на чужди граждани – национално
ниво

3

125 Пътувания
на българи
в чужбина и
посещения на
чужденци в
България

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

1

7

Годишни данни за
2013 г. –
21.02.2014 г.;
Предварителни
месечни данни за
2014 г.:
13.01.2014 г.;
10.02.2014 г.;
11.03.2014 г.;
10.04.2014 г.;
12.05.2014 г.;
10.06.2014 г.;
10.07.2014 г.;
11.08.2014 г.;
10.09.2014 г.;
10.10.2014 г.;
11.11.2014 г.;
10.12.2014 г.

18014

9

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

53336

Интернет; Общи печат- 174094
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга
по заявка

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

8

10

53336

174094

18014

11

ДЪРЖАВЕН

Чрез електронен и Задължително
на хартиен носи10-о число след
тел формуляр от
отчетния месец
хотели, къмпинги,
хижи и други места за краткосрочно
настаняване с над
10 легла

Годишни данни за
2013 г. – 19.03.2014 г.
Предварителни
данни – 27-о число
на месеца след отчетния месец

Задължително Годишни данни за
20-о число след 2013 г. – 19.03.2014 г.
отчетния месец Предварителни
данни – 27-о число
на месеца след отчетния месец

6

Персонално инДоброволно
тервю на лицата,
преминаващи през
граничните пунктове на Република
България

Посещенията в
страната на чужди граждани от
страни извън
Европейския
съюз – данни от
административен
източник – МВР

Пътуванията на
български граждани зад граница
и посещенията
на граждани от
ЕС – статистичес
ки данни на НСИ
и на МВР

5

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

Мигриране на Ре- Годишно
гистъра на статистическите единици.
Изграж дане и актуализация на единици от вида „предприятие“, „местна
единица“ и „група
предприятия“.
Изследване на обхвата на бизнес
регистъра относно
видовете статистически единици и
задължителните им
характеристики

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

31.12.2014 г.

17.12.2014 г.

Окончателни данни за 2013 г. –
28.03.2014 г.
Предварителни
данни – IV тр.
на 2013 г. –
21.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
23.05.2014 г.;
ІІ тр. на 2014 г. –
22.08.2014 г.;
ІІІ тр. на 2014 г. –
21.11.2014 г.

7

9

6181

Актуализация на Регис- 195156
търа на статистическите единици

Интернет; Въпросник
за Евростат и международни организации

Интернет; Общи печат- 102787
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

8

10

195156

6181

102787

11

ДЪРЖАВЕН

130 Методологична работа по
определяне на
предприятията,
местни единици и групи
предприятия
в Регистъра
на статистическите единици
и изследване
качеството на
регистъра

Доброволно
IV тр. на
2013 г. –
10 – 24.01.2014 г.
І тр. на
2014 г. –
1 – 15.04.2014 г.
ІІ тр. –
1 – 16.07.2014 г.
ІІІ тр. –
1 – 16.10.2014 г.

6

Статистически
Задължително
данни на НСИ
Данни от административни източници – БНБ, МИЕ

Персонално интервю на лицата на
15 и повече години
в домакинствата,
включени в извадката, чрез анкетна
карта

5

54

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР

Приложение на
Годишно
системата на Сателитните сметки за
туризма в съответствие с препоръките на Евростат и
Световната организация по туризъм
(СОТ); национално
ниво

4

129 Сателитни
сметки за туризма

3

Лични и професио- Извадково
нални пътувания на Тримесечно
населението в страната и чужбина;
национално ниво

2

128 Туристически
пътувания и
разходи за туризъм на населението

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4

Актуализиране на
Еднократно
ИС РСЕ и изграждане на връзка
между централния
ЕГР в Евростат и
статистическия бизнес регистър в НСИ

3

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

Обединена инфор- Месечно
мация за извършените търговски
операции с трети
страни и със страни – членки на ЕС;
национално ниво

133 Вътрешнообщностна търговия със стоки – Интрастат

134 Стокообмен
на Република
България

Статистически данни на НСИ – Обединени файлове
Екстрастат и Интрастат

Данни от Интра
стат декларации на
електронен носител
от НАП

Обем на внесените Изчерпателно Данни от админии изнесените стоки, Месечно
стративен източобщо и по страник – АМ – Единен
ни – партньори,
административен
вид на сделката,
документ (ЕАД),
условия на доставка
на електронен
и др.; национално
носител; Статистиниво
чески формуляр за
някои специфични
движения – на
електронен носител
от специализирани
търговски фирми
Задължително
до 18-о и до
28-о число на
месеца, следващ референтния период

Предварителни
данни – 70 дни
след референтния
период

70 дни след референтния период

Задължително 40 дни след рефедо 10-о чисрентния период
ло на месеца,
следващ референтния период

30.04.2015 г.

7

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

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

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

Обмен на данни за
Групи предприятия по
предварително зададена
структура на Евростат

8

20310

51393

52807

9

10

20310

51393

52807

11

ДЪРЖАВЕН

Извадково,
Фирми над
прага за наблюдение
Месечно

6

Статистически биз- Задължително
нес регистър

5

132 Търговия със
стоки с трети
страни –
Екстрастат

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

131 Разработване
на информационна система
„Регистър на
групи предприятия“ като неразделна част
от Информационната система
„Регистър на
статистическите единици“

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

Подготовка на таб- Еднократно
лици за оценка на
качеството според
критериите на Евростат

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

137 Качество на
външнотърговската статистика

138 Статистически оценки на
липсващите
външнотърговски данни

Агрегирани данни – 40 дни след
референтния период, детайлни
данни – 70 дни
след референтния
период

Съгласно графика
на Евростат

Съгласно графика
на Евростат

95 дни след референтния период

Окончателни данни – 12.09.2014 г.

7

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

Доклад за Евростат

Файлове с данни за Евростат

Интернет

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

8

4768

3355

4768

6181

9

10

4768

3355

4768

6181

11

ДЪРЖАВЕН

Статистически данни на НСИ

6

56

Статистически данни на НСИ

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

5

Обединяване на ин- Годишно
формацията за търговските потоци с
бизнес характеристиките на предприятията (вид дейност
съгласно раздела
или двузначното
ниво на статистическата класификация
на икономическите
дейности (NACE) и
клас по размер на
предприятието)

Годишно

4

136 Външна търговия според
бизнес характеристиките на
предприятията

3

Статистически данни на НСИ

2

135 Индекси на
Изменение на цени- Тримесечно
цени на износа те на търгуваните
и вноса
стоки на външните
пазари; национално
ниво

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Оценка на свърСтатистиче- Анкета, данни на
заното с прилагаско наблюде- НСИ и НАП
нето на SIMSTAT
ние и анализ
натоварване на
респондентите чрез
статистическо наблюдение, базирано
на мнението на
респондентите по
отношение на събирането на нови променливи; Анализ на
съпоставимостта/
съгласуваността на
данните от ДДС/
VIES с Интрастат
декларациите и възможността за тяхното използване за
системата SIMSTAT

141 Модернизиране на Интра
стат – проект
на ЕК

Статистически данни на НСИ и VIES
данни от НАП

Статистически данни на НСИ

5

Създаване на
Еднократно
инфраструктура
(софтуер и свързаност) за обмен
на микроданни за
търговията между
държавите – членки
на ЕС

4

140 Подготовка
за обмен на
микроданни
за търговията
между държавите – членки
на ЕС – проект
на ЕК

3

Еднократно
Определяне на
праговете за деклариране, праговете
за статистическа
стойност и праг за
опростено деклариране на единични
сделки с ниска
стойност по системата Интрастат за
2015 г.

2

139 Прагове по
системата
Интрастат

1

Доброволно

6
Интернет; Държавен
вестник

8

начало на проекта – Доклад и семинар
1.01.2014 г.;
край на проекта –
31.03.2015 г.

начало –
1.02.2014 г.;
завършване на проекта – 1.04.2015 г.

21.10.2014 г.

7
4768

9

10
4768

11

БРОЙ 18
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

2

3

4

5

6

Крайна продукция, Годишно
междинно потребление и добавена
стойност в селското
стопанство; национално ниво

Сметка „Производ- Годишно
ство“, сметка „Формиране на дохода“
и сметка „Доход на
предприятието“ и
сметка „Капитал“,
разработени съгласно методологията на
Евростат EA A’ 97,
Rev. 1.1 (Икономически сметки за
селското и горското
стопанство); национално ниво

144 Разработване
на годишни
данни (предварителни и
окончателни)
за продукцията
в селското стопанство

145 Разработване
на сателитни
икономически
сметки за селското стопанство съгласно
Регламент
138/2004/ЕС

9

Втора оценка
за 2013 г. –
14.02.2014 г.;
Окончателни
данни за 2012 г.
и предварителни
данни за 2013 г. –
15.10.2014 г.;
Първа оценка
за 2014 г. –
19.12.2014 г.

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

20.02.2014 г.
Таблици с данни за Напредварителни
ционалните икономичеданни за 2013 г.;
ски сметки
20.11.2014 г. – окончателни данни

ІV тр. на 2013 г. – Информационна услуга
21.02.2014 г.;
по заявка
І тр. на 2014 г. –
23.05.2014 г.;
ІІ тр. –
22.08.2014 г.;
ІІІ тр. – 21.11.2014 г.

2250

1700

72587

35 дни след отТаблици с данни за На- 160187
четното тримесеционалните икономичечие – за експресски сметки
ните оценки; 50
дни след отчетното
тримесечие – окончателни данни

8

10

2250

1700

72587

160187

11

ДЪРЖАВЕН

Данни на НСИ,
МЗХ, ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Задължително
25-о число след
отчетния период

Задължително
за земеделските стопанства,
водещи счетоводство, и доброволно
за домакинствата
25-о число след
отчетния период

7

58

Данни на НСИ,
МЗХ, ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Приходи и разхоИзчерпателно Чрез електронен
ди от обичайната
Тримесечно (off-line) или хардейност, разходи за
тиен формуляр;
материали, други
от земеделските
разходи; националстопанства, водещи
но ниво и статистидвустранно счеточески райони
водство

143 Приходи и
разходи на селскостопанските
предприятия

Чрез електронен
(off-line) или хартиен формуляр;
от земеделските
стопанства, водещи счетоводство,
и персонално интервю от домакинствата

Ресурси и използИзвадково
ване на селскосто- Тримесечно
панската продукция; наличност и
движение на селскостопанските животни; разходи за
селскостопанската
дейност; преработена селскостопанска
продукция; национално ниво

142 Икономически
сметки за селското стопанство

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Цени на стоките и
услугите за текущо
потребление на
„входа на земеделското стопанство“:
а) минерални торове;
б) фуражи;
в) препарати за растителна защита;
г) ветеринарно-медицински продукти;
д) посевен и посадъчен материал;
Индекси на цените
на стоките и услугите за текущо
потребление в селското стопанство;
национално ниво

Изчисляване на
общ индекс на
стоките и услугите
с инвестиционно
предназначение в
селското стопанство на базата на
данни от статистика на външната
търговия и краткосрочната бизнес
статистика; национално ниво

147 Цени на стоките и услугите за текущо
потребление в
селското стопанство

148 Индекс на
стоките и услугите с инвестиционно
предназначение
в селското стопанство

3

Цени на селскостопанските продукти
и животни на „изхода на земеделското стопанство“;
индекси на селскостопанската продукция; национално
ниво

2

146 Цени на производител в
селското стопанство

1

Данни от наблюдения, провеждани
от НСИ

Чрез електронен
(on-line) или хартиен формуляр;
от земеделските
стопанства, водещи
счетоводство, и
данни от други наблюдения в НСИ

Чрез електронен
(off-line) или хартиен формуляр за
земеделските стопанства, водещи
счетоводство, и
персонално интервю на домакинствата

5

Задължително
10-о число след
отчетния период

Задължително
за земеделските стопанства,
водещи счетоводство, и
доброволно за
домакинствата
10-о число след
отчетния период

6

ІV тр. на 2013 г. –
12.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
12.05.2014 г.;
ІІ тр. –
12.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
12.11.2014 г.

ІV тр. на 2013 г. –
12.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
12.05.2014 г.;
ІІ тр. –
12.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
12.11.2014 г.

ІV тр. на 2013 г. –
12.02.2014 г.;
І тр. на 2014 г. –
12.05.2014 г.;
ІІ тр. –
12.08.2014 г.;
ІІІ тр. –
12.11.2014 г.

7

9

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

1438

Интернет; Общи печат- 121325
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации – данни; Информационна услуга по
заявка

Интернет; Общи печат- 137580
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации – данни; Информационна услуга по
заявка

8

10

1438

121325

137580

11

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

Изчерпателно
при определен праг
Тримесечно

Изчерпателно
при определен праг
Тримесечно

4

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

Чрез електронен
Задължително
(off-line) или хар25.02.2014 г.
тиен формуляр;
от земеделските
стопанства, водещи
счетоводство, и
фондовете за земеделска земя

14.04.2014 г.

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

20000

7594

88129

9

10

20000

7594

88129

11

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
при определен праг
Годишно

Информационна услуга
по заявка

8

ОкончателИнтернет; Въпросник
ни данни за
за Евростат и меж2012 г. – 15.10.2014 г. дународни организации – данни; Информационна услуга по
заявка

25.07.2014 г.

7

60

Данни от наблюдения, провеждани
от НСИ

Брой на сделките
и на сключените
договори за аренда/
наем на земеделска
земя по категории
за начин на трайно
използване на земята; средни цени на
земеделската земя
и на договорите за
аренда; национално
ниво, статистически
зони, статистически
райони, общини

6

151 Цени на земеделската земя
и рентата в
селското стопанство

5

Сметка „Производ- Годишно
ство“, сметка „Формиране на дохода“
и сметка „Доход на
предприятието“ и
сметка „Капитал“,
разработени съгласно методологията на
Евростат EAA’ 97,
Rev. 1.1 (Икономически сметки за
селското и горското
стопанство); ниво
статистически райони

4

150 Регионални
икономически
сметки за селското стопанство

3

Ресурси и използИзчерпателно Чрез формуляр на Задължително
ване на селскоГодишно
хартиен носител
4.06.2014 г.
стопанската проот земеделските
дукция; разходи за
стопанства, водещи
производство на
счетоводство
някои специфични
култури; движение
на животните от
основните стада;
разходи за междинно потребление и
основен капитал;
национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

2

149 Дейност на
земеделските
стопанства

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

Ресурси и използИзчерпателно Чрез формуляр –
Задължително
ване на продуктите Годишно
електронен (off9.05.2014 г.
от горското стоline) или на харпанство и дървотиен носител от
добива в натура и
предприятията, изстойност, услуги,
вършващи горско
свързани с горското
стопанска дейност
стопанство и дърводобива, разходи
за извършената
горскостопанска
дейност, потребление на основен капитал; вложен труд
за горскостопанска
дейност; национално ниво, статистически райони и
областно ниво

Данни на ИАГ,
други изследвания,
провеждани от
НСИ

154 Предприятия,
извършващи
горскостопанска дейност

Тримесечно

Продукция, междинно потребление
и добавена стойност в горското
стопанство; национално ниво

153 Разработване
на тримесечни
данни (по текущи и съпоставими цени) за
продукцията в
горското стопанство

Задължително
20-о число след
отчетното тримесечие

6

Производство и
Изчерпателно Чрез формуляр –
продажби на проТримесечно електронен (offдукти от горското
line) или на харстопанство и дъртиен носител от
водобива в натура и
предприятията, изстойност, приходи
вършващи горско
от услуги, свързани
стопанска дейност
с горското стопанство и дърводобива, второстепенни
негорскостопански
дейности (неотделими), разходи за
извършената горскостопанска дейност; национално и
областно ниво

5

152 Продукти
на горското
стопанство,
дърводобива и
свързаните с
тях услуги

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИК А НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

1

8

Електронна публикация
„Районите, областите и
общините в Република
България“; Информационна услуга по заявка

18367

1200

28787

9

10

18367

1200

28787

11

ДЪРЖАВЕН

20.06.2014 г.

35 дни след отТаблици с данни за Начетното тримесеционалните икономичечие – за експресски сметки
ните оценки; 50
дни след отчетното
тримесечие – окончателни данни

ІV тр. на 2013 г. – Информационна услуга
21.02.2014 г.;
по заявка
І тр. на 2014 г. –
21.05.2014 г.;
ІІ тр. –
22.08.2014 г.;
ІІІ тр. – 21.11.2014 г.

7

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Продукция, междинно потребление
и добавена стойност от рибното
стопанство; национално ниво

Продукция, междинно потребление
и добавена стойност от рибното
стопанство; национално ниво

158 Разработване
на годишни
данни (предварителни и
окончателни)
по текущи и
съпоставими
цени за продукцията от
рибното стопанство

Годишно

Тримесечно

Данни на ИАРА,
други изследвания,
провеждани от
НСИ

Данни на ИАРА,
други изследвания,
провеждани от
НСИ

8

20.02.2014 г.
Таблици с данни за Напредварителни
ционалните икономичеданни за 2013 г.;
ски сметки
20.11.2014 г. – окончателни данни

35 дни след отТаблици с данни за Начетното тримесеционалните икономичечие – за експресски сметки
ните оценки; 50
дни след отчетното
тримесечие – окончателни данни

ОкончателИнтернет; Въпросник
ни данни за
на Евростат; Инфор2012 г. – 10.09.2014 г. мационна услуга по
заявка

20.02.2014 г.
Таблици с данни за Напредварителни
ционалните икономичеданни за 2013 г.;
ски сметки
20.11.2014 г. – окончателни данни

7

430

850

640

430

9

10

430

850

640

430

11

ДЪРЖАВЕН

157 Разработване
на тримесечни
данни (по текущи и съпоставими цени) за
продукцията от
рибното стопанство

6

62

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИК А НА РИБНОТО СТОПАНСТВО

Годишни данни на
НСИ; административни източници – ИАГ, ИАОС

Изчисляване на
Годишно
данни за сметка
„Производство“,
сметка „Формиране на дохода“,
сметка „Доход на
предприятието“
съгласно методологията на Евростат
„IEEAF – Intedrated
Environmental and
Economic Accountig
for Forests“, национално ниво

156 Изчисляване
на данни за
интегрираните
икономически
сметки „горско стопанство – околна
среда“

5
Данни на НСИ,
ИАГ, ИАРА, други
изследвания, провеждани от НСИ

4

Годишно

3

Продукция, междинно потребление
и добавена стойност в горското
стопанство; национално ниво

2

155 Разработване
на годишни
данни (предварителни и
окончателни)
по текущи и
съпоставими
цени за продукцията в
горското стопанство

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

11.04.2014 г.;
14.11.2014 г; Продължава от 2013 г.

162 Ключови пока- Основни икономизатели за Бъл- чески и финансови
гария
показатели за България

Тримесечно

Статистически данни на НСИ; БНБ

2.04.2014 г.;
2.07.2014 г.;
1.10.2014 г.;
30.12.2014 г.

ТЕМА 5.2. ПОК АЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

Извадково
Двукратно:
м. март и м.
октомври

Задължително
21.03.2014 г.;
22.10.2014 г.

Инвестиционни намерения; насоки на
инвестиране; фактори, влияещи върху инвестиционните
решения; национално ниво

161 Инвестиционна
активност в
промишленост
та – проект на
ЕК

г.;
г.;
г.;
г.

28.01.2014 г.;
28.02.2014 г.;
28.03.2014 г.;
29.04.2014 г.;
28.05.2014 г.;
27.06.2014 г.;
28.07.2014 г.;
28.08.2014 г.;
29.09.2014 г.;
28.10.2014 г.;
28.11.2014 г.;
30.12.2014 г.
Продължава от
2013 г.

5.02.2014
9.05.2014
6.08.2014
5.11.2014

7

Интернет; Прессъобщение

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

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

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

8

10

111265

11

4768

4768

123955 100254 224209

111265

9

ДЪРЖАВЕН

Чрез WEB базирано приложение
и формуляр на
хартиен носител
от промишлените
предприятия

Чрез WEB базиЗадължително
рано приложение
10-о число на
и формуляр на
месеца
хартиен носител
от промишлените,
строителните, търговските и предприятията от сектора на услугите

Извадково
Месечно

Бизнес тенденции
в предприятия от
промишлеността,
строителството,
търговията и сектора на услугите;
национално ниво

160 Наблюдение на
бизнес тенденциите в промишлеността,
строителството, търговията
и услугите –
проект на ЕК

Доброволно
13.01.2014 г.;
14.04.2014 г.;
14.07.2014 г.;
13.10.2014 г.

6

Чрез персонално
интервю на лицата на възраст 16 и
повече години чрез
анкетна карта на
хартиен носител

5

159 Наблюдение на Краткосрочни ико- Извадково
потребителите номически показа- Тримесечно
тели за финансовото състояние на
домакинствата, общата икономическа
ситуация в страната, инфлацията, безработицата и други;
национално ниво

ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

2

Основни показатели за устойчиво
развитие на България

3

Текущо

Годишно

4

5

6

Образу ване, обез- Извадково
вреж дане и опол- Годишно
зот воряване на
от па дъци от дейност та по ви дове и
икономи ческ и дейност и; национа лно
ниво

166 Отпадъци (селскостопански,
производствени, общински)

Общински отпадъ- Изчерпателно Чрез формуляр на
ци и депа за отпа- Годишно
хартиен или елекдъци; национално
тронен носител от
ниво, статистичеобщинските адмиски райони, обнистрации
ластно и общинско
ниво

Задължително
25.02.2014 г.

19.12.2014 г.

13.12.2014 г.

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

Интернет, Информационна услуга по заявка

8

74648

51393

4145

76738

9

10

74648

51393

4145

76738

11

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек25.04.2014 г.
тронен носител от
стопански субекти,
генериращи отпадъци от дейността си

Изчисляване на
Изчерпателно Чрез формуляр на
емисиите в атмос- Годишно
хартиен или елекферата въз основа
тронен носител от
на данните за потстопански субек
ребените горива и
ти – емисионни
някои суровини и
източници
произведената продукция; национално
ниво, статистически
райони

30.12.2014 г.

7

64

165 Източници на
емисии

Задължително
25.04.2014 г.

Статистически дан- Задължително
ни на НСИ; други
източници

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИК А И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

164 Показатели за
стратегия „Европа 2020“

163 Разработване
и поддържане
на система от
индикатори за
наблюдение на
стратегиите за
устойчиво развитие

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

Задължително
31.03.2014 г.

Състояние и разхо- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
ди на общинските
Годишно
хартиен или елек31.03.2014 г.
администрации за
тронен носител от
водоснабдителна
общинските адмии канализационна
нистрации, попълинфраструктура;
ващи Годишен отнационално ниво
чет за дейността на
бюджетните предприятия и банките

19.12.2014 г.

7

Разходи за придоби- Изчерпателно Чрез формуляр на
ване и поддържане Годишно
хартиен или елекна дълготрайни
тронен носител
материални и неот нефинансовите
материални актипредприятия, съсви с екологично
тавящи баланс
предназначение,
по направления за
околната среда; национално ниво

Задължително
11.04.2014 г.

6

19.12.2014 г.

5

Разходи за опазване Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
и възстановяване
Годишно
хартиен носител от 31.03.2014 г.
на околната среда и
стопански субекти,
придобити материизвършили еколоални активи с екогични разходи
логично предназначение; национално
ниво, статистически
райони и областно
ниво;
По направления за
околната среда; национално ниво

4

168 Разходи за
опазване и възстановяване на
околната среда
и придобити
материални
активи с екологично предназначение

3

Шумови нива; Защи- Изчерпателно Чрез формуляр на
тени територии и за- Годишно
хартиен или елекщитени зони от Натронен носител от
ционалната еколоведомства, осъгична мрежа, защиществяващи дейтени растителни и
ности за околната
животински видове
среда
и защитени вековни
дървета; 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

2

167 Ведомствени
наблюдения

1

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

8

77738

3355

9

10

77738

3355

11

БРОЙ 18
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

2

169 Водопотребление, водоснабдяване и канализация

1

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

Водоснабдяване и
Изчерпателно ВиК оператори и
Задължително
канализация: съби- Годишно
други, извършващи 28.02.2014 г.
ране, пречистване
услуги по водои доставяне на
снабдяване, отвежвода; отвеждане
дане и пречистване
и пречистване на
на отпадъчните
отпадъчни води от
води от населените
населените места,
места – чрез форпречиствателни
муляр на електростанции за питейни
нен носител
води и отпадъчни
води; канализационна и водопроводна мрежа; водни
услуги за населението; национално и
регионално ниво.

Водоснабдяване
Изчерпателно Стопански субекти, Задължително
чрез хидромелиГодишно
извършващи услуги 28.02.2014 г.
оративни системи:
по водоснабдяване
водовземане и досчрез хидромелитавяне на вода за
оративни систенапояване; нациоми – чрез формунално и регионално
ляр на електронен
ниво.
носител

19.12.2014 г.

7
Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана
електронна публикация:
„Околна среда“; Прессъобщение; Въпросник
за Евростат и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

8
35851

9

10
35851

11

66

Задължително
20.03.2014 г.

Изчерпателно ВодноелектриГодишно
чески централи
(ВЕЦ) – чрез формуляр на хартиен
или електронен
носител

Водоползване за
производство на
хидр оенергия

6

Стопански субекти, Задължително
снабдяващи се с
20.03.2014 г.
над 36 хил. куб. м
вода/год. – чрез
формуляр на хартиен или електронен носител

5

Частично – чрез
изучаване
на основния
масив
Годишно

4

Водопотребление
по вид на водоснабдяването, отвеждане и пречистване
на отпадъчни води
в производствени
станции на предприятията; национално ниво, статистически райони,
областно ниво и
райони за басейново управление на
водите

3

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Приходи и разходи, Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
свързани с услуГодишно
хартиен или елек- 31.03.2014 г.
ги по опазване на
тронен носител от
околната среда; настопански субекти,
ционално ниво
които извършват
дейности, свързани
с опазване на околната среда

173 Приходи и
разходи на специализираните
производители
в околната
среда

19.12.2014 г.

7

Информационна услуга
по заявка

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

Информационна услуга
по заявка

Интернет; Информационна услуга по заявка

8

25961

37265

50511

9007

9

10

25961

37265

50511

9007

11

ДЪРЖАВЕН

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

Задължително 19.12.2014 г.
31.03.2014 г. –
за предприятията по ЗКПО;
30.04.2014 г. – за
предприятията
по ЗДДФЛ

Чрез формуляр на Задължително
хартиен или елек- 25.04.2014 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

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

Потребителски или Извадково
първични опаковки, Годишно
групови или вторични опаковки,
транспортни опаковки или третични
опаковки, използвани за опаковане на
реализираната продукция. Произведени и реализирани
от производителя
опаковки; национално ниво

6

172 Производство
на опаковани
стоки и опаковки

5

Платени суми за
данъци и такси
през 2013 г. – данъци и такси за
превозни средства,
за замърсяване,
за ползване на ресурси; национално
ниво

4

171 Платени данъци и такси,
свързани с
околната среда

3

Данъчни приходи
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
и общински такси; Годишно
хартиен носител от 31.03.2014 г.
приходи от такси за
общинските адмибитови отпадъци;
нистрации
извършени разходи
за битови отпадъци;
национално ниво

2

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

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

Въпросници на Евро
стат

38347

74795

7594

9

10

38347

74795

7594

11

ДЪРЖАВЕН

Съгласно Регламента

Информационна услуга
по заявка

Специализирана електронна публикация
„Околна среда“; Инфор
мационна услуга по
заявка

8

68

Статистически данни на НСИ; Данни
от административни източници

Ежегодни докладГодишно
вания на данни по
трите модула на
Регламента:
а) сметки за въздуха;
б) сметки за материалните потоци в
икономиката;
в) сметки за екологичните данъци и
такси.
Изготвяне и представяне в Евростат
на таблици и на
доклади за качеството на данните по
модулите на Регламента; национално
ниво

7

176 Докладвания
по Регламент (ЕС) №
691/2011 на
Европейския
парламент и
на Съвета от 6
юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната
среда

6

19.12.2014 г.

5

Събиране на данни Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
за стойностни пока- Годишно
хартиен или елек- 25.04.2014 г.
затели по икономитронен носител от
чески променливи
стопански субекти,
(приходи, разходи,
производители на
заети, износ и др.)
стоки и услуги,
и по направления
свързани с опазза околната среда
ване на околната
за сектора на просреда
изводителите на
екологични стоки и
услуги; национално
ниво

4

175 Изследване
на сектора на
производителите на стоки и
услуги, свързани с околната
среда

3
19.12.2014 г.

2

174 Наблюдение
Събиране на данИзчерпателно Чрез формуляр на Задължително
на подземните ни за натурални и Годишно
електронен носи16.05.2014 г.
запаси
стойностни показател от стопански
тели, характеризисубекти, осъщестращи подземните
вяващи добивна
запаси на страната
дейност, и притепо вид на запаса с
жатели на концецел съставяне на
сии и разрешения
сметки за подземза търсене и проучните запаси като
ване на подземни
елемент от сметбогатства
ките за околната
среда; национално
ниво

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Образуване, обезвреждане и оползотворяване на
отпадъци, които
съдържат храни

179 Изследване за
събиране на
данни за хранителните отпадъци – проект на ЕК

180 Краткосрочна
статистика на
жилищните
сгради

Брой и структура
Изчерпателно Чрез формуляр на
на новопостроените Тримесечно електронен носител
и съборени сграили чрез онлайн
ди – по конструквъвеждане на дан
ция, етажност, форните от общинскима на собственост,
те администрации
площ и брой на
и регионалните
жилищата; нациДНСК
онално ниво, статистически райони,
области

Статистически данни на НСИ; Данни
от административни източници

Статистически данни на НСИ; Данни
от административни източници

Статистически данни на НСИ; Данни
от административни източници

5

Задължително
15-о число след
отчетното тримесечие

6

Данни за 2013 г. –
8.05.2014 г.
Предварителни
данни –
IV тр. на 2013 г. –
11.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. –
9.05.2014 г.;
II тр. –
8.08.2014 г.;
III тр. –
7.11.2014 г.

Начало –
17.07.2013 г. Приключване на проекта – 17.10.2014 г.

Начало –
2.01.2013 г. Приключване на проекта – 30.06.2014 г.

Начало –
2.01.2013 г. Приключване на проекта – 30.12.2014 г

7

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

Доклад

Доклад

Доклад

8

28787

24314

22431

20960

9

56718

52339

48907

10

28787

81032

74770

69867

11

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИК А НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Еднократно

Производство на
Еднократно
информация за водите – подобряване
и синхронизиране
на данните за водите между институциите в страната.

4

178 Подобряване
на статистика
за водите – Подобряване на
вътрешните
потоци от
данни за водите в България – проект
на ЕК

3

Съставяне на смет- Еднократно
ки за физическите
енергийни потоци
предвид включването им като модул в
бъдещия регламент
за допълнение на
Регламент 691/2011
относно Европейските икономически сметки за околната среда

2

177 Разработване
на система
за събиране
на данни и
прилагане на
нови методи
за съставяне
на сметки за
физическите
енергийни потоци – проект
на ЕК

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

2

3

4

5

6

Цифрови модели
Задължително
на градове; Данни
от административни източници – Агенция по
геодезия, карто
графия и кадастър,
МЗХ

184 Система за обработка на цифрова картна
информация

Географска мрежа Текущо
от териториални
единици на различни административно-териториални
нива: национално
ниво, статистически райони, областно и общинско
ниво и населени
места; Обвързване
на създадените в
НСИ цифрови модели на градове с
кадастралните им
планове

Статистически данни на НСИ

Статистически дан- Задължително
ни на НСИ и други
източници

30.12.2014 г.

Цифрови картни модели

16601

4238

466961
Интернет; Специализирана електронна
публикация: „Районите,
областите и общините
в Р България“; Информационна услуга по
заявка;

Съобразно срокове- Въпросници за Евро
те на Евростат по стат
отделните статистически области

30.12.2014 г.

4768

9

10

16601

4238

466961

4768

11

ДЪРЖАВЕН

183 Актуализация Данни съгласно
Текущо
на базата с ре- показателите на Евгионални дан- ростат
ни на Евростат

Събиране, обобща- Годишно
ване и разпространение на данни за
социално-демографските и икономическите процеси в
административнотериториалните
единици

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

8

70

182 Характеристика на състоянието на регионите

7
11.06.2014 г.

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИК А И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

181 Жилищен фонд Брой и структуИзчерпателно Статистически
ра на жилищния
Годишно
данни на НСИ за
фонд – жилища по
жилищния фонд
форма на собствеот предходната
ност, брой на стаигодина, новопосте, благоустроеност,
троените и събоетажност, полезна
рени жилища през
площ, конструкгодината
ция и периоди на
построяване; национално ниво, статистически райони,
области

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Представяне на об- Еднократно
щия брой на населението от Преброяване 2011 в грид с
резолюция 1 кв.км

Подготовка на дан- Еднократно
ни за показатели
за ниво населено
място и част от населено място

Методи за обвърз- Еднократно
ване на статистика
на здравеопазването с пространствени данни; Геокодиране на лечебни и
здравни заведения;
Геореферирана
здравна статистика
на малки териториални нива (здравни
райони или др.
функционални единици)

Събиране и произ- Еднократно
водство на данни
по променливи от
различни статистически области на
ниво град, агломерационен ареал и
NUTS3

187 Статистика
на градовете
2012 –
проект на ЕК

188 Свързване на
статистическа
и геопространствена информация – проект
на ЕК

189 Статистика на
ниво LAU и
NUTS3 – проект на ЕК

4

186 Пилотно изследване за
грид базирана
статистика на
населението от
Преброяване
2011 по проект
GEOSTAT 1B

3

Разработване на
Текущо
тематични карти за
разпространение на
статистическа информация

2

185 Картографско
представяне на
статистически
данни

1

Задължително

6

начало –
1.06.2014 г.
завършване на про
екта – 31.05.2016 г.

начало –
10.01.2014 г.
завършване на проекта – 10.01.2016 г.

1.03.2014 г.

30.06.2014 г.

30.12.2014 г.

7

Интернет; Прессъобщение; Бази данни;
Печатна публикация и
Доклад за изпълнението на дейностите по
проекта

Интернет; Прессъобщение; Бази данни; Семинар; Доклад за изпълнението на дейностите по
проекта; Информационна услуга по заявка

Доклад

Интернет; Прессъобщение

Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщения

8

42195

10000

13776

9

98456

10

140651

10000

13776

11

ДЪРЖАВЕН

Статистически
данни на НСИ и
НСОРБ, оценка
на статистически
данни

Статистически данни на НСИ – Здравеопазване, Демография; Данни от
административни
източници – МЗ;
ГРАО; АГКК

Преброяване 2011;
Евростат; МЗХ;
АГКК

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

5

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

2

3

4

Данни за разпреде- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
лението на бюджет- Годишно
хартиен или елек- 30.04.2014 г.
ните разходи за
тронен носител от
НИРД по социалнопървостепенните
икономически цели
разпоредители с
и за националното
бюджетни кредити
публично финани БАН
сиране на НИРД,
координирана на
транснационално
равнище; национално ниво

Иновативни предИзчерпателно Чрез формуляр на
приятия по видове За всяка чет- хартиен или елекиновации, оборот
на година
тронен носител или
от иновации, разчрез онлайн въвежходи за иновации,
дане на данните в
иновационно съИСБС от предпритрудничество; нациятия от нефинансоонално ниво
вия и финансовия
сектор

191 Бюджетни
разходи за
научноизследователска и развойна дейност
(НИРД)

192 Иновационна
дейност

6

Разходи за НИРД
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
по видове и по из- Годишно
хартиен или елек28.03.2014 г.
точници на финантронен носител,
сиране и персонал,
или чрез онлайн
зает с НИРД, по
въвеждане на дан
категории, степен
ните в ИСБС от
на заетост и облапредприятия, научсти на науката; нани институти, акационално ниво, стадемии, висши учитистически райони
лища, универсии областно ниво
тетски болници и
други юридически
лица, които през
отчетната година
са извършвали
НИРД, независимо
от вида на основната си дейност

5

190 Научноизследователска и развойна дейност
(НИРД)

ТЕМА 5.6. НАУК А, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

1

Интернет; Общи печат- 104730
ни и електронни публикации; Прессъобщение;
Данни за Евростат; Информационна услуга по
заявка

23135

35498

9

10

104730

23135

35498

11

ДЪРЖАВЕН

30.06.2014 г.

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

Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение;
Данни за Евростат; Информационна услуга по
заявка

8

72

15.08.2014 г.

Предварителни
данни за 2013 г. 15.10.2014 г.
Окончателни данни за 2013 г. –
31.03.2015 г.

7

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

Специфични пока- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
затели за състояни- Годишно
хартиен носител
25.02.2014 г.
ето на средствата
от лицензираните
за пощенските
оператори на унисъобщения – ПТТ
версални пощенски
станции, пощенски
услуги
агентства и пощенски кутии; национално ниво, статистически райони и
областно ниво

Данни за използва- Извадково
нето на информаци- Годишно
онно-комуникационните технологии
(ИКТ) от домакинствата и лицата; национално ниво, статистически райони
и областно ниво

Данни за използва- Извадково
нето на информаци- Годишно
онно-комуникационните технологии
(ИКТ) в предприятията; национално
ниво

195 Състояние на
средствата за
пощенските съобщения

196 Използване на
ИКТ от домакинствата и
лицата –
проект на ЕК

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

Чрез формуляр на
хартиен носител
или чрез онлайн
въвеждане на дан
ните от предприятията от нефинансовия сектор

Задължително
26.06.2014 г.

12.12.2014 г.

12.12.2014 г.

21.05.2014 г.

27.06.2014 г.

IV тр. на 2013 г. –
26.02.2014 г.;
I тр. на 2014 г. 28.05.2014 г.;
II тр. –
26.08.2014 г.;
III тр. –
26.11.2014 г.

7

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

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

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

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

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

8

9517

13507

1413

2825

4768

9

1413

2825

4768

11

85651

95168

121567 135074

10

ДЪРЖАВЕН

Персонално интер- Задължително
вю на домакинства 27.05.2014 г.
и лица на възраст
от 16 до 74 години

Неуниверсални по- Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
щенски услуги – въ- Годишно
хартиен носител от 28.03.2014 г.
трешен и междулицензираните опенароден трафик на
ратори на неуникуриерските услуги,
версални пощенски
колетните пратки и
услуги
телеграмите; национално ниво

Задължително
25-о число след
отчетното тримесечие

6

194 Куриерски услуги

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

5

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

4

193 Пощенски услуги

ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

2

3

4

5

6

Провеждане на
Годишно
вътрешни одити
по качеството на
статистическите
процеси и продукти
в НСИ

200 Вътрешни
одити по качеството на
статистическите процеси и
продукти

Поддържане на сис- Текущо
темите за управление на бази данни
на статистическите
информационни
системи и Подпомагащия център

202 Поддържане и
администриране на централизираните
бази данни

Текущо

Създаване и поддържане на среда
за предаване и
приемане на електронно подписани
документи

201 Поддържане на
среда за обмен
на електронни
документи

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИК АЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Текущо

Текущо

30.12.2014 г.

Доклад

Интернет; Доклад

Интернет; Доклад

8

75413

4238

7793

15339

7594

9

10

75413

4238

7793

15339

7594

11

ДЪРЖАВЕН

Интервю и инструментариум към
Ръководството за
вътрешни одити на
НСИ

Въпросници

Дейности по мони- Текущо
торинг прилагането
на Кодекса на европейската статистическа практика
и внедряване на
Общата рамка за
осигуряване на качеството в НСС

199 Осигуряване
на качеството
в Националната статистичес
ка система

31.01.2014 г.

7

74

Задължително

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)

Изследване на удо- Текущо
влетвореността на
потребителите от
предоставяните статистически информационни продукти
и услуги

198 Удовлетвореност на потребителите от
предоставяните
статистически
информационни продукти и
услуги

ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА К АЧЕСТВОТО

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Задължително

Съгласно сроковете Бази данни
в технологията за
обработка и поддържане на съответната ИС

129529

Статистически
данни на НСИ от
изследвания с годишна и друга периодичност.
Данни от административни източници – ЕСГРАОН,
Търговски регистър, Регистър
Булстат, Персонален регистър на
осигурените лица,
Декларантски регистър, Регистър
по ЗДДС и др.

10

129529

46272

30000

63580

11

ДЪРЖАВЕН

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

206 Приложно администриране
и поддържане
на информационни системи:
ИС „Демография“; ИС
„Бизнес статистика“; Система
за електронни
формуляри;
ИС „Регистър
на статистическите
единици“; ИС
„Външна търговия“; ИС
„Потребителски цени“; ИС

63580

9

46272

Съгласно сроковете Информационна услуга
в споразуменията
по заявка; Бази данни
за обмен на данни

8

Данни от админи- Задължително
стративни източници – Персонален регистър на
осигурените лица,
информационни
системи на МОН,
регистър по ЗДДС
и други административни регистри
и информационни
системи

Текущо

7

205 Първична
Първична обработ- Текущо
обработка и
ка и съхранение на
съхраняване на данните
данни от административни
регистри и информационни
системи

6

30000

5

Текущо

Поддържане на
резервни копия на:
виртуалната среда,
приложен софтуер,
бази данни, електронни документи

4

204 Създаване на
BackUp център
на територията
на база Сливек

3

Поддържане и
Текущо
съпровождане на
техническите средства и системния
софтуер в НСИ.
Закупуване на нови
апаратни средства

2

203 Поддържане
на сървъри,
комуникационната мрежа,
персонални и
други технически средства и
съпровождане
на системен
софтуер

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

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

209 Технологична
обработка на
данните от статистическите
изследвания

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

Задължително

Задължително

6

Съгласно сроковете на съответните
статистически изследвания

Съгласно сроковете
на постъпилите
заявки

Съгласно сроковете на съответните
статистически изследвания

7

8

42451

14724

94884

9

10

42451

14724

94884

11

ДЪРЖАВЕН

Файлове с данни/
Бази данни

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

5

76

Текущо

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

4

208 Реализация на
нерегламентирани заявки
от вътрешни и
външни потребители

3

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.

„Краткосрочна
бизнес статистика“; ИС
„Статистически
класификации“; Национален регистър
на населените
места; Общ
регистър на
търговците;
Подпомагащ
център

2

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

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

Еднократно

212 Въвеждане на
технологията
„тънки“ клиенти

215 Разработване
Разработка на IT
технология
на IT техно
логия за изграждане и
актуализиране
на Регистър
на адресите/
жилищата/ домакинствата на
база данните
от Преброяване 2011

Разширяване на
Текущо
апартните средства
на изградената
виртуализационна
среда

Статистически данни на НСИ

Файлове с данни
от ИС „Външна
търговия“

5

6

30.12.2014 г.

Продължение от
2013 г.

30.12.2014 г.

Годишно

7

База данни

Данни

8

66322

15000

12963

60000

33554

8101

9

10

66322

15000

12963

60000

33554

8101

11

ДЪРЖАВЕН

214 Поддържане и
разширение на
виртуализационната среда

213 Поддържане и Поддържане и адТекущо
администриминистриране на
ране на SPSS
SPSS Statistics Server
Statistics Server

Текущо

211 Поддържане
на хардуера на
информационните системи

210 Изчисляване
За нуждите на ди- Годишно
на CPA и CIF/ рекция „МакроикоFOB индекси
номическа статистика“: Изчисляване
на ценови индекси
за внос/износ по
групи стоки съобразно рамката на
таблици „Ресурс –
Използване“

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

2

3

4

5

6

Разработка на ИС
„Образование“

Текущо

Усъвършенстване
Текущо
и актуализация на
ИС „Бизнес статистика“
Усъвършенстване и Текущо
актуализация

Разработване, внед- Текущо
ряване и поддръжка
на ИС „ЕвроГруп
регистър“

Развитие и актуали- Текущо
зация на ИС „Регистър на статистическите единици“

е) Информационна система
„Бизнес статистика“
ж) Офлайн
система за
електронни
формуляри

з) Разработване, внедряване
и поддръжка
на ИС „Евро
Груп регистър“

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

Текущо

Текущо

Продължава от
2013 г.

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

381021

9

10

381021

11

ВЕСТНИК

Статистически данни на НСИ

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

8

ДЪРЖАВЕН

д) Развитие на Развитие на ИС
ИС „Потреби- „Потребителски
телски цени“
цени“

Реинженеринг на
ИС „Домакински
бюджети“

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

30.12.2014 г.

7

78

г)Реинженеринг на ИС
„Домакински
бюджети“

Разработка на ИС
Текущо
„Макроикономическа статистика“ – нефинансови
и финансови национални сметки и
държавна финансова статистика
в)РеинженеРеинженеринг на
Текущо
ринг на ИС
ИС „Осъдена прес„Осъдена прес- тъпност“
тъпност“

б) Разработка
на ИС „Макроикономическа
статистика“

а) Разработка
на ИС „Образование“

216 Развитие на
информационните системи

ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

1

С Т Р.
БРОЙ 18

1

Текущо

Текущо

л)Внедряване
Внедряване на ИС
на ИС „Човеш- „Човешки ресурси“
ки ресурси“

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

Разработване на
Текущо
аналитични 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

м) Разработване на съвременни софтуерни приложения

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

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

к) Развитие на Развитие на Инфор- Текущо
ИС „Външна
мационна система
търговия“
„Външна търговия“

5
Статистически данни на НСИ

Усъвършенстване
и актуализация на
ИС „Краткосрочна
бизнес статистика“

й) Информационна система
„Краткосрочна
бизнес статистика“

4

Текущо

3

2

6

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

Продължава от
2013 г.

7

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

8

9

10

11

БРОЙ 18
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

о)Актуализиране, поддържане
и развитие на
интранет сайт

2

4

Добавяне на функ- Текущо
ционалности, модули, типове съдържание, справки и др.

3

5

6
Продължава от
2013 г.

7

Подготвяне на бъл- Еднократно
гарския вариант на
класификацията

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

Предоставяне на
Текущо
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

219 Поддържане
на „Редактор
за метаданни“
като единна точка за
предаване на
метаданни до
Евростат

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

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

Текущо

Текущо

Съобразно сроковете на Евростат

Текущо

Таблици с данни и метаданни

Файлове с метаданни

Класификация на продуктите по икономически дейности – интернет и ИС „Статистически класификации“

Методологични материали, свързани с прилагането на класификациите: указания, становища, кореспондиращи
таблици; актуализиране
на класификации в ИС
„Статистически класификации“

2825

2825

9000

18897

9

10

2825

2825

9000

18897

11

ДЪРЖАВЕН

Евростат

Утвърдената европейска класификация CPA

Европейски и
международни класификации; нормативни документи

База данни

8

80

218 Макроикономически кла
сификации –
разработване
на нова версия на КПИД
(структура,
обяснителни
бележки и кореспондиращи
таблици)

217 Статистически Поддържане на
класификации стандартни статистически класификации – макроикономически, функционални, продуктови
и други. Поддържане на кореспондиращи таблици

ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИК АЦИИ И СТАНДАРТИ

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Текущо

Текущо

4

224 Интернет сайтове на НСИ

Поддържане на
Текущо
интернет сайтове,
публикуване и обновяване на информационното им съдържание; Развитие
и актуализиране на
интернет сайтовете
за мобилни устройства

6

Данни от админи- Задължително
стративни източници – МЗХ и Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, за координатите и границите
на землищата на
населените места

Евростат

Национален регистър на населените
места; официални
документи

5

Статистически данни на НСИ

Съобразно Календара за разпространение на
резултатите от
статистическ ите
изследвания

Текущо

Текущо

Текущо

7

Интернет

Интернет; Информационна услуга по заявка;
База данни

Интранет на НСИ;
Файлове; База данни

Национална част от
номенклатурата на Евростат

8

39207

7539

8477

4238

9

10

39207

7539

8477

4238

11

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСК АТА ИНФОРМАЦИЯ

223 Национален
Актуализиране на
регистър на на- данните за теритоселените места риалните, административно-териториалните единици
и районите съгласно нормативни и
административни
актове; формиране
на ЕК АТТЕ (Единен класификатор
на административно-териториалните
и териториалните
единици)

Поддържане и публикуване в интранет на ЕРСТ, ОРМ
и др.

222 Електронни
речници

3

Актуализиране
и поддържане на
българската част
от Европейската
класификация на
териториалните
единици за статистически цели (Евростат – NUTS)

2

221 Европейска
класификация
на териториалните единици
за статистически цели (Евростат – NUTS)

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

5

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

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

228 Предоставяне
на статистическа информация по
международни
въпросници

Статистически данни на НСИ

Статистически данни на НСИ

Съобразно Календара за представяне на резултатите
от статистическите
изследвания

Съобразно Календара за представяне на резултатите
от статистическите
изследвания

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

Съобразно сроковете в Издателския
план на НСИ за
2014 г. и в други
документи

7

Статистически справки
и таблици на техничес
ки и хартиен носител;
Електронна поща

Статистически справки
и таблици на техничес
ки и хартиен носител;
Електронна поща

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

Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирани
печатни и електронни
публикации; Абонамент, продажба, консултации по телефона

8

1413

16189

65522

52276

9

10

1413

16189

65522

52276

11

ДЪРЖАВЕН

Контрол върху конфиденциалността
на предоставяната
информация

Работа по текущи
заявки на клиенти
от страната и чужбина

Предоставяне на
информация на
клиенти (от страната и чужбина) по
периодични заявки/
договори

Задължително
за данните от
административни източници

6

82

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

226 Предоставяне
на резултатите
от статистическите изследвания на НСИ

Статистически данни на НСИ

4

Обявяване на реТекущо
зултатите от статистическите изследвания

3
Статистически данни на НСИ; Данни
от административни източници

2

225 Статистически Съставителство,
Текущо
публикации
редакционна обработка и разпространение на статистическите печатни и
електронни издания, включващи изследвания на НСИ
съгласно Издателския план на НСИ
за 2014 г.

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Изготвяне на съоб- Текущо
щения за пресата;
Организиране и
провеждане на
пресконференции;
Координиране на
връзки с медиите на национално
и международно
ниво; Организиране
на радио- и телевизионни интервюта
с ключови експерти
на НСИ

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

231 Дигитална
библиотека на
НСИ

4

230 Връзки с медиите

3

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

2

229 Работа с клиенти в приемната на НСИ

1

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

Статистически данни на НСИ

5

6

8

Текущо

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 Кален- Интернет; Прессъобщедара за представя- ния; Пресконференции
не на резултатите
от статистическите
изследвания

7

58458

24549

24549

9

10

58458

24549

24549

11

БРОЙ 18
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

236 Възникнали
кризисни събития

Специализирано
Изчерпателно Чрез формуляр на
статистическо изГодишно
хартиен или елекследване на критронен носител
зисните събития
от централните
за нуждите на
и териториални
управлението при
структури на дъркризи; национално,
жавната и местна
областно и общинадминистрация
ско ниво

Задължително
31.03.2014 г.

Предварителни
данни –
29.08.2014 г.;
Окончателни данни – 28.11.2014 г.

Текущо

Интернет; Доклад; Информационна услуга по
заявка

SDMX файлове

Интернет, телефон

Документ

Интернет

8

21193

66411

3000

47934

86716

9

3000

47934

86716

11

21193

154959 221370

10

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Внедряване на евТекущо
ропейски стандарти
за метаданни и разработване на национални референтни
бази данни, интегрирайки ESMS и
ESQRS структури.
Разработване и
внедряване на DSD
и MSD. Внедряване на SDMX-RI и
свързани IT средства.

7

84

235 Внедряване на
SDMX стандарта в Националната статистическа система
на България – проект
на ЕК

Европейски статистически данни

Текущо

Текущо

234 Евростат ESDS Подпомагане на по- Текущо
Help Desk
требителите на европейска статистическа информация

6

Текущо

Статистически данни и метаданни на
НСИ

5

Проектиране, раз- Текущо
работване, внедряване и поддръжка
на електронни услуги за е-управление

4

233 Проектиране,
разработване,
внедряване и
поддръжка на
електронни
услуги за е-управление

3

Конвертиране и
Текущо
зареждане на данни
към базата данни
за разпространение;
Управление и архивиране на данни
в базата данни за
разпространение

2

232 База данни за
разпространение

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

4

Етап на разработ
Годишно –
ване на единна
по степен на
номенклатура от
готовност
показатели за управление при кризи
от всякакъв характер и определяне
на основни производители на стоки
и услуги от първа
необходимост
Съгласно годишна
план-програма, съгласувана с оторизираните органи за
планиране и отчитане при кризисни
ситуации

3

6

Търговски дружеПо степен на
ства, териториална- готовност
та администрация
и заинтересованите
министерства и ведомства

5

7
Текущо по степен
на готовност

Информационна услуга
по заявка

8
19780

9

10
19780

11

Ресурси и дейност Изчерпателно Чрез формуляр на
на лечебните заве- Годишно
хартиен носител
дения за болнична
от всички лечебни
помощ; национално
заведения за боли областно ниво
нична помощ

239 Лечебни заведения за болнична помощ

Задължително
24.01.2014 г.

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
хартиен носител
10.02.2014 г.
от всички лечебни
заведения за извънболнична помощ

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

238 Лечебни заве
дения за извън
болнична помощ

30.05.2014 г.

30.05.2014 г.

Интернет страница на
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

Доклади за Министерството на здравеопазването

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

ДЪРЖАВЕН

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

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)

ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2014 Г.

237 Специализирана статистическа информационна
система

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Публикация на НЦОЗА;
БюСпециализирана печатджет
на и електронна публина
НЦОЗА
кация: „Здравеопазване“; Световна здравна
организация – Статистическа база данни
Здраве за всички; Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
БюСпециализирана печатджет
на и електронна пубна
ликация: „Здравеопаз- НЦОЗА
ване“; Информационна
услуга по заявка

10

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

ДЪРЖАВЕН

30.04.2014 г.

Ресурси и дейност
на онкологичните
заведения; национално и областно
ниво

243 Онкологични
заведения

Бюджет
на
НЦОЗА

9

Публикация на НЦОЗА;
БюСпециализирана печатджет
на и електронна публина
НЦОЗА
кация: „Здравеопазване“; Световна здравна
организация – Статистическа база данни
Здраве за всички; Информационна услуга по
заявка

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

8

86

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
хартиен носител от 17.01.2014 г.
онкологични заведения

30.04.2014 г.

Ресурси и дейност Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
на центровете и фи- Годишно
хартиен носител от 10.02.2014 г.
лиалите за спешна
центрове за спешна
медицинска помощ;
медицинска помощ
национално и областно ниво

7

242 Центрове за
спешна медицинска помощ

6

30.05.2014 г.

5

241 Кожно-венеро- Ресурси и дейност Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
логични заве- на кожно-венероГодишно
хартиен носител от 17.02.2014 г.
дения
логични заведения;
кожно-венеролонационално и обгичните заведения
ластно ниво

4
30.04.2014 г.

Ресурси и дейност
на психиатричните
заведения; национално и областно
ниво

3

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
хартиен носител
18.01.2014 г.
от психиатричните
заведения

2

240 Психиатрични
заведения

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Заболеваемост и
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
болестност от акГодишно
хартиен носител от 17.01.2014 г.
тивна туберкулоза и
пневмофтизиатричхронични неспецините заведения
фични белодробни
заболявания; национално и областно
ниво

Заболеваемост и
Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
болестност от кож- Годишно
хартиен носител от 17.01.2014 г.
но-венерологични
кожно-венеролозаболявания; нацигичните заведения
онално и областно
ниво

247 Регистрирани
заболявания
от активна
туберкулоза
и хронични
неспецифични
белодробни заболявания

248 Регистрирани
заболявания
от венерически
болести

30.04.2014 г.

9

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

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

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Специализирана печатБюна и електронна пубджет
ликация: „Здравеопазна
ване“; Информационна НЦОЗА
услуга по заявка

Специализирана печатБюна и електронна пубджет
ликация: „Здравеопазна
ване“; Информационна НЦОЗА
услуга по заявка

Публикация на НЦОЗА;
БюСпециализирана печатджет
на и електронна публина
кация: „ЗдравеопазваНЦОЗА
не“; Световна здравна
организация – Статистическа база данни
Здраве за всички; Информационна услуга по
заявка

8

10

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

ДЪРЖАВЕН

30.04.2014 г.

31.03.2014 г.

Ресурси и дейност Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
на центровете за
Годишно
хартиен носител от 10.01.2014 г.
хемодиализа; нацицентрове за хемоонално и областно
диализа
ниво

7

246 Центрове за
хемодиализа

6

31.03.2014 г.

5

245 Центрове за
Ресурси и дейност Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
трансфузионна на центровете за
Годишно
хартиен носител от 10.01.2014 г.
хематология
трансфузионна
центрове за трансхематология; нацифузионна хематоонално и областно
логия
ниво

4
30.04.2014 г.

Ресурси и дейност
на пневмофтизиатричните заведения; национално и
областно ниво

3

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
хартиен носител от 17.01.2014 г.
пневмофтизиатричните заведения

2

244 Пневмофтизиатрични заведения

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

30.05.2014 г.

252 Лица с трайно Брой, тежест и срок Изчерпателно Експертно решение Задължително
намалена рабо- на инвалидност,
Годишно
на ТЕЛК
тоспособност/ пол и възраст
вид и степен
на увреждане

Задължително 28.02.2014 г.
до 5-о число –
месечен отчет
за предходния
месец;
до 10.01.2014 г. –
за годишния
отчет

30.04.2014 г.

7

Интернет страница на
НЦОЗА; Анализи;
Публикации

Интернет страница на
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

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

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

8

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

9

10

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

ДЪРЖАВЕН

30.05.2014 г.

Случаи на хоспита- Изчерпателно Чрез формуляр на
лизации по вид на Годишно
хартиен носител
заболяването (по
от всички лечебни
МКБ – 10-а ревизаведения със стазия); по възрастови
ционар
групи 0, 0 – 17,
18 – 64 и над 65 години; национално и
областно ниво

251 Хоспитализирани случаи
в лечебните
заведения със
стационар

6

88

Задължително
24.01.2014 г.

Регистрирани заИзчерпателно Чрез формуляр на
разни заболявания; Годишно
хартиен и елекнационално и обтронен носител от
ластно ниво
РИОКОЗ

5

Изчерпателно Чрез формуляр на Задължително
Годишно
хартиен носител от 17.01.2014 г.
онкологични заведения

4

250 Регистрирани
заразни заболявания

3

Заболеваемост и
болестност от злокачествени новообразувания; национално и областно
ниво

2

249 Регистрирани
заболявания от
злокачествени
новообразувания

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

5

6

7

Данни за бенеИзчерпателно Информационна
Задължително
фициентите на
Годишно
система за социал- 02.04.2014 г.
пенсии по схеми и
но осигуряване, рефункции – модул
гистър „Пенсии“
за получателите на
пенсии; национално
ниво

Данни за 2012 г.
29.10.2014 г.

Данни за 2012 г. –
20.08.2014 г.

Интернет; Въпросник
за Евростат; Информационна услуга по
заявка

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

8

Бюджет
на
НОИ

Бюджет
на
НОИ

9

10

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

11

255 Въздушен
транспорт

Предварителни
годишни данни за
2013 г. –
25.02.2014 г.;
Окончателни годишни данни за
2013 г. –
30.05.2014 г.

Изчерпателно Чрез отчетни фор- Задължително 3 месеца след отМесечно
ми от летищни ад- 15-о число след четното тримесе(тримесечно министрации
отчетния месец чие
по месеци)

Задължително
15-о число
след отчетния
месец;
14.02.2014 г. –
Предварителни
годишни данни;
16.05.2014 г. –
Окончателни
годишни данни

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

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

Изчерпателно
Месечно
Тримесечно
Годишно

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

Бюджет
на ГД
„ГВА“

Бюджет
на ГД
„ГВА“

ВЕСТНИК

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

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „РЕГИСТРИ И СТАТИСТИКА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“ НА ГД „ГРАЖДАНСКА
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ КЪМ МТИТС
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

254 Интегрирана
статистика на
социалната
защита
(ESSPROS) –
модул за получателите на
пенсии

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

253 Трудови злопо- Трудови злополуки, Изчерпателно Информационна
Задължително
луки
станали с осигуре- Текущо
система за социните лица; причини
ално осигуряване
и обстоятелства,
на НОИ; съгласно
довели до трудовата
регистър „Трудови
злополука; нациозлополуки“ и Нанално и областно
редбата за устанониво
вяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки

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

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

1

БРОЙ 18
С Т Р. 8 9

2

Данни за движения Изчерпателно Чрез отчетна форпо трасетата
Годишно
ма от ДП „РВД“

Задължително
25.02.2014 г.

Изчерпателно Чрез отчетни фор- Задължително
Годишно
ми от авиационни 30.04.2015 г.
оператори, летищни администрации
и ДП „РВД“

Задължително
25.02.2014 г.

6

Финансови данни
за летища, авиационни оператори и
РВД

5

Изчерпателно Чрез отчетна форГодишно
ма от авиационни
оператори

4

Парк ВС и персонал; национално
ниво

3

28.03.2014 г.

29.05.2015 г.

07.03.2014 г.

7

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

8

9

10

Задължително
за тримесечие:
IV тр. на
2013 г.
29.04.2014 г.;
29.07.2014 г.;
28.10.2014 г.
и годишни данни за 2014 г.

257 Дейност на
речните пристанища (вът
решни водни
пътища)

Пристанищен тра- Изчерпателно Речни пристанищфик, характеризиТримесечно и ни оператори. Чрез
ращ превозените
годишно
програмен продукт
товари по вид, наSTAT 919, модул
чин на превоз, флаг
„Речни пристанина кораба, направща“ и Речна БД
ление на превозите;
по статистически
пристанища

Задължително
за тримесечие:
IV тр. на
2013 г.
29.04.2014 г.;
29.07.2014 г.;
28.10.2014 г.
и годишни данни за 2014 г.
4 месеца след отчетния период
за всяко отчетно
тримесечие:
30.04.2014 г.;
31.07.2014 г.;
30.10.2014 г.;
30.01.2015 г.;
и годишен отчет
29.05.2015 г.

4 месеца след отчетния период
за всяко отчетно
тримесечие:
30.04.2014 г.;
31.07.2014 г.;
30.10.2014 г.;
30.01.2015 г.;
и годишен отчет
29.05.2015 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

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

ДЪРЖАВЕН

256 Дейност на
Пристанищен тра- Изчерпателно Морски пристаморските прис- фик, характеризиТримесечно и нищни оператори.
танища
ращ превозените
годишно
Чрез програмен
товари по вид, напродукт STAT 919,
чин на превоз, флаг
модул „Морски
на кораба, направпристанища“ и
ление на превозите;
Морска БД
по статистически
пристанища

11

90

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „ПРИСТАНИЩА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ“ НА ИА „МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ“ КЪМ МТИТС
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прилагане на пакет
от проверки за контрол и гарантиране
на качеството на
събраните данни от
декларации на Интрастат оператори

259 Контрол на
качеството на
предоставяните
по система Интрастат данни
от Интрастат
оператори

Изчерпателно, върху
всички данни
Месечно

Извадково,
Фирми над
прага за деклариране
Месечно

Интрастат декларации на електронен
носител, подавани
от „предоставители
на статистическа
информация“ или
„трети деклариращи лица“

Задължително
до 14-о число на месеца,
следващ референтния период

Предоставяне на
По електронен път
събраните данни на
НСИ до 30-о число
на месеца, следващ референтния
период; Предоставяне на обобщени
данни на държавни
институции и организации по силата
на нормативен акт
или подписани споразумения

Бюджет
на
НАП

Бюджет на
НАП

11

Интрастат деклараБюБюции на електронен
джет
джет на
носител, подавани
на
НАП
от „предоставители
НАП
на статистическа
информация“ или
„трети деклариращи лица“
Данни за вътреобщностна търговия
от системи за ДДС
и VIES
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „АГРОСТАТИСТИКА“ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА“ В МЗХ
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
260 Система за зе- Събиране на счеИзвадково
Чрез формуляри на Доброволно
Резултати за
Интернет страницата
320 000 320 000
меделска сче- товодна и друга
Годишно
хартиен носител за 28.02.2014 г. – за 2013 г. –
на МЗХ;
+
+
товодна инфор- информация от
стопанствата, кои- стопанствата,
31.03.2015 г.;
Специализирана печат350 000 350 000
мация – данни земеделски стопанто водят счетовод- които не воРезултати за
на и/или електронна
за ИС за ИС
за 2013 и
ства, определени
ство, и за стопан- дят счетовод2014 г. –
публикация;
2014 г.
чрез извадка на
ствата, които не
ство (данни
31.03.2016 г.
Въпросник за Евростат
база информация
водят счетоводство за 2013 г.);
и международни оргаза типологията на
31.05.2014 г. – за
низации;
стопанствата от
стопанствата,
Информационна услуга
преброяването.
които водят счепо заявка
Счетоводни данни
товодство (данза стопанствата за
ни за 2013 г.);
2013 г. и текущо за
текущо през
2014 г. за стопан2014 г. за стоствата, които не вопанствата, които
дят счетоводство
не водят счетоводство (данни
за 2014 г.)

Деклариране по
система Интрастат
на осъществени
движения на стоки
на Общността между държави – членки на ЕС

258 Месечни събирания по система Интрастат
на декларации
от Интрастат
оператори за
вътрешнообщностна търговия със стоки
на Общността

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНТРАСТАТ“ КЪМ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

1

БРОЙ 18
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

2

3

4

Изследване на
съществуващите
земеделски регистри, сравнение
на необходимите
статистически данни. Подготовка на
компютърен модул
за въвеждане на
данни, обработка
на данни, анализ,
оценка и проверка
на данни, тест на
компютърен модул

263 Пилотни проучвания за
свързване на
ИСАК и други
административни регистри
и статистически данни

Задължително

Задължително

9

10

11

Интернет страницата
на МЗХ; Въпросник за
Евростат
Информационна услуга
по заявка

Съгласно сроковете Магнитен носител
в споразумението

Бюджет
на
МЗХ –
12 000

Бюджет
на
МЗХ –
25 500

59500

Бюджет на
МЗХ –
12 000

85000

Интернет страницата на Бю- 1 058 700 1 411 500
МЗХ; обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; специализирана МЗХ –
печатна и/или елек352 800
тронна публикация; въпросник за Евростат и
международни организации; Информационна
услуга по заявка

8

Съгласно сроковете Магнитен носител
в споразуменията
за обмен на данни

Брой на закланите Изчерпателно Анкетна карта
Задължително – Ежемесечно
животни и птици
Месечно
Интервю с управи- 30-о число след 60 дни след отчетв кланиците и котеля на предприя- отчетния месец ния месец
личество месо по
тието
видове през 2014 г.;
национално ниво

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Проучване на възможните източници

Проучване на възможните източници

31.12.2014 г.

7

ДЪРЖАВЕН

264 Кланици и
производство
на месо

6

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 01.12.2013 г.
вю със земеделските производители

5

92

Еднократно

Проучване, разраГодишно
ботване и внедряване на статистически
регистър на земеделските стопанства въз основа на
данните от преброяването на земеделските стопанства
през 2010 г.

262 Статистически
регистър на
земеделските
стопанства

Извадково,
еднократно
през три години

Структура на земеделските стопанства, отглеждани
култури и животни,
използвана работна
ръка, производствени методи в
земеделските стопанства

261 Структура на
земеделските
стопанства –
2012/2013 г.

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 18

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.04.2014 г.
вю със земеделските производители

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 15.04.2014 г.
вю с пчелари

Анкетна карта
Задължително
Директно наблюде- 31.07.2014 г.
ние на терена

268 Птицевъдство- Брой на птиците
Извадково
то в България към 31.12.2013 г.,
Годишно
производство на
яйца и угоени птици за клане през
2013 г., национално
ниво и статистически райони

269 Пчеларството в Брой на пчелните
Извадково
България
семейства, произГодишно
водство и реализация на мед през
2013 г., национално
ниво и статистичес
ки райони

270 Оценка на
добива и прогноза за производството на
пшеница и ечемик – реколта
2014

15.08.2014 г.

15.05.2014 г.

31.05.2014 г.

Предварителни данни – 15.02.2015 г.,
Окончателни – 15.05.2015 г.

Ежемесечно
30 дни след отчетния месец

Ежемесечно
45 дни след отчетния месец

7

Бюджет
на
МЗХ –
7 000

Бюджет
на
МЗХ –
27 600

9

Интернет страницата
Бюна МЗХ; Специализира- джет
на печатна и/или елекна
тронна публикация;
МЗХ –
Въпросник за Евростат 11 500
и международни организации

Интернет страницата
Бюна МЗХ; Специализира- джет
на печатна и/или елекна
тронна публикация;
МЗХ –
Въпросник за междуна- 12 600
родни организации

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек19 000
тронна публикация;
Въпросник за международни организации

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек54 000
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Интернет страницата
на МЗХ; Въпросник за
Евростат
Информационна услуга
по заявка

Интернет страницата
на МЗХ; Въпросник за
Евростат
Информационна услуга
по заявка

8

10

Бюджет на
МЗХ –
11 500

Бюджет на
МЗХ –
12 600

Бюджет на
МЗХ –
19 000

Бюджет на
МЗХ –
54 000

Бюджет на
МЗХ –
7 000

Бюджет на
МЗХ –
27 600

11

ДЪРЖАВЕН

Площи, засети с
Извадково
пшеница и ечемик Годишно
през стопанската
2013/2014 г., изследване на добива преди жътва и прогноза за производството; национално
ниво

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 15.12.2014 г.
вю със земеделските производители

Брой на животните Извадково
към 01.11.2014 г.,
Годишно
производство и реализация на основни
животински продукти, национално
ниво и статистически райони

Задължително – до 25-о
число след отчетния месец

Задължително – до 30-о
число след отчетния месец

6

267 Селскостопански животни – ЕРД, ДРД
и свине

5

Брой на заложените Изчерпателно Анкетна карта
яйца за инкубация Месечно
Интервю с управии реализирани едтеля на предприянодневни пилета
тието
през 2014 г.; национално ниво

4

266 Люпилните в
България

3

Количество събрано Изчерпателно Анкетна карта
и преработено мля- Месечно
Интервю с управико и производство
теля на предприяна млечни продукти
тието
през 2014 г.; национално ниво

2

265 Млекопреработвателни
предприятия и
производство
на млечни продукти

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

Окончателни данни – 31.03.2015 г.

31.07.2014 г.

Интернет страницата
на МЗХ; Обща печатна и/или електронна
публикация; Специализирана печатна и/или
електронна публикация;

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек4 000
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Предварителни
Интернет страницата на Бюданни 31.01.2015 г., МЗХ; Обща печатна и/
джет
Окончателни
или електронна публина
31.03.2015 г.
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек17 800
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек14 900
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

10

Бюджет
на
МЗХ –
4 000

Бюджет
на
МЗХ –
17 800

Бюджет
на
МЗХ –
14 900

Бюджет
на
МЗХ –
21 500

11

ВЕСТНИК

Анкетна карта
Задължително
Персонално ин15.12.2014 г.
тервю със земеделските производители – за производството на грозде;

Реколтирани плоИзвадково
щи, производство
Годишно
и средни добиви на
грозде. Разпределение на произведеното грозде. Произ-

275 Производство
на грозде –
реколта 2014

9

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек21 500
тронна публикация; Въпросник за Евростат и
международни организации; Информационна
услуга по заявка

8

ДЪРЖАВЕН

Преработка на пло- Изчерпателно Анкетна карта
Задължително
дове и зеленчуци
Годишно
Интервю с управи- 30.04.2014 г.
през 2013 г. – на
теля на предприяционално ниво
тието

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.11.2014 г.
вю със земеделските производители

273 Производство Реколтирани площи Извадково
на зеленчуци – със зеленчуци, про- Годишно
реколта 2014
изводство и средни
добиви – реколта
2014; Реализация на
готовата продукция; национално
ниво и статистичес
ки райони

Окончателни данни – 31.03.2015 г.

Предварителни резултати – 30.01.2015 г.;
Окончателни
резултати –
30.09.2015 г.

7

94

274 Преработка
на плодове и
зеленчуци през
2013 г.

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 15.12.2014 г.
вю със земеделските производители

6

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.11.2014 г.
вю със земеделските производители

5

Реколтирани плоИзвадково
щи, производство
Годишно
и средни добиви на
плодове – реколта
2014. Реализация на
готовата продукция; национално
ниво и статистичес
ки райони

4

272 Производство
на плодове –
реколта 2014

3

Площи, производИзвадково
ство и средни доГодишно
биви от земеделски
култури – реколта
2014. Прогноза за
засетите площи за
следващата стопанска година; национално ниво и статистически райони

2

271 Добиви от
земеделски
култури –
реколта 2014

1

С Т Р.
БРОЙ 18

3

5

6

Заетост и използва- Извадково
не на територията Годишно
на страната през
2014 г. (БАНСИК
2014); национално
ниво и статистичес
ки райони

Анкетна карта
Задължително
Директно наблюде- 31.07.2014 г.
ние на терена

279 Изследване на
употребата на
продукти за
растителна защита

Употреба на проИзвадково
дукти за растина 5 години
телна защита при
отглеждането на
трайни насаждения
през стопанската
2013/2014 г.; национално ниво

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.09.2014 г.
вю със земеделските производители

ТЕМА 4.7. СТАТИСТИК А ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОК АЗАТЕЛИ

278 Заетост и използване на
територията на
България през
2014 г.

30.12.2015 г.

31.10.2014 г.

30.06.2014 г.

30.06.2014 г.

7

8

9

Интернет страницата на
БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или електрон- 16 000
на публикация; Въпросник за Евростат и международни организации

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек29 400
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек2 000
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка
Интернет страницата на БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или елек4 600
тронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Въпросник за Евростат
Бюи международни оргаджет
низации; Информацина
онна услуга по заявка
МЗХ –
12 100

10

11

Бюджет
на
МЗХ –
16 000

Бюджет
на
МЗХ –
29 400

Бюджет
на
МЗХ –
4 600

Бюджет
на
МЗХ –
2 000

Бюджет
на
МЗХ –
12 100

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

Количество преИзчерпателно Анкетна карта
Задължително
работено мляко и
Годишно
Интервю с управи- 30.04.2014 г.
производство на
теля на предприямлечни продукти за
тието
2013 г.; национално
и областно ниво

Данни от административен източник:
ИАЛВ – за производството на вино

Изчерпателно Анкетна карта
Задължително
Годишно
Интервю с управи- 15.04.2014 г.
теля на предприятието

4

277 Млекопреработвателни
предприятия и
производство
на млечни
продукти през
2013 г.

водство на вино и
други продукти;
национално ниво
и статистическ и
райони

Брой на закланите
животни и птици
в кланиците и количество месо по
видове – за 2013 г.;
национално и областно ниво

2

276 Кланици и
производство
на месо през
2013 г.

1

БРОЙ 18
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

6

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.09.2014 г.
вю със земеделските производители

Анкетна карта
Задължително
Персонално интер- 30.09.2014 г.
вю със земеделските производители

5

30.12.2015 г.

30.12.2015 г.

7

9

Интернет страницата на
БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или електрон- 10 300
на публикация; Въпросник за Евростат и международни организации

Интернет страницата на
БюМЗХ; Обща печатна и/
джет
или електронна публина
кация; Специализирана МЗХ –
печатна и/или електрон- 10 800
на публикация; Въпросник за Евростат и международни организации

8

10

Бюджет
на
МЗХ –
10 300

Бюджет
на
МЗХ –
10 800

11

Капацитет на
Изчерпателно Чрез документи за Задължително
инсталации за
Годишно
извършване на дейоползотворяване
ности с отпадъци.
и обезвреждане на
Данни на ИАОС
отпадъци по код на
операция; национално ниво

283 Капацитет на
инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци

15.12.2014 г.

15.12.2014 г.

Интернет страница на
БюИАОС; Обща печатна
джет
публикация; Специна
ализирана електронна
ИАОС
публикация: „Околна
среда“; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Интернет страница на
БюИАОС; Обща печатна
джет
публикация; Специна
ализирана електронна
ИАОС
публикация: „Околна
среда“; Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации; Информационна услуга по заявка

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

1327

Образуване, ополИзчерпателно Чрез отчети на
Задължително
зотворяване и обез- Годишно
хартиен носител от 31.03.2014 г.
вреждане на опасни
стопански субекти,
отпадъци по код;
генериращи опасни
национално ниво
отпадъци. Данни
на ИАОС

282 Образуване,
оползотворяване и обезвреждане на опасни
отпадъци по
код

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИК А И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

96

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ

Извадково
на 5 години

Употреба на вода
при отглеждането
на трайни насаждения през стопанската 2013/2014 г.;
национално ниво

4

281 Изследване на
употребата на
вода

3

Употреба на торове Извадково
при отглеждането
на 5 години
на трайни насаждения през стопанската 2013/2014 г.;
национално ниво

2

280 Изследване на
употребата на
торове

1

С Т Р.
БРОЙ 18

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. – ДВ,
бр. 7 от 2014 г. В сила от 28 януари 2014 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати, наричани по-нататък „Страни“,
желаейк и да задълбочат при ятелск ите
взаимоотношения, съществуващи между тях,
отчитайки важността на подобряването
на материалните условия за повишаване на
ефективността на работата на правоохранителните органи,
подчертавайки доброто сътрудничество
между правоохранителните органи на Репуб
лика България и Съединените американски
щати,
желаейки да засилят това сътрудничество
чрез нови форми,
с цел да допринесат към предотвратяване
то и борбата с престъпността, и по-специално
с трафика на наркотици,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните се съгласяват да реализират проект, отнасящ се до проектиране, изграждане
и въвеждане в експлоатация на командно и
контролно съоръжение в двора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
на Министерството на вътрешните работи,
което представлява надстройка върху покрит
гараж в споменатия двор в София (наричан
по-нататък „Строеж на съоръжението“ или
„Проект“).
Член 2
Целите на този Проект са:
1. логистично осигуряване и създаване на
по-добри условия за работа на компетентните
български органи;
2. оптимизиране на условията за комуникация, обмяна на опит и експертиза, организиране на съвместни операции, подобряване
на условията за предотвратяване, разкриване,
пресичане и разследване на престъпления и
по-специално на трафика на наркотици.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Член 3
За прилагането на този Меморандум за
разбирателство правителството на Република
България се представлява от Министерството
на вътрешните работи (наричано по-нататък
„МВР“ или „Бенефициент“), а правителството
на Съединените американски щати се представлява от Посолството на САЩ в Република
България (наричано по-нататък „Посолство
на САЩ“).
Член 4
(1) Правителството на САЩ чрез Посолството на САЩ се съгласява да финансира и да отговаря за Строежа на
съоръжението, а МВР се съгласява да
извършва за своя сметка дейности, необходими за улесняване на Строежа на
съоръжението, поддръжката и бъдещата
му експлоатация.
(2) Съобразно това Страните сключват този
Меморандум за разбирателство (наричан
по-нататък „Меморандум“), за да посочат
своите задължения по отношение на
ангажиментите си за реализирането на
Строежа на съоръжението, поддръжката
и бъдещата му експлоатaция.
Член 5
Посолството на САЩ се съгласява самото
то или негов представител да осъществява
следното:
а) осигурява техническо задание съобразно
с нуждите на МВР, провежда предварително проу чване на строителната
площадка, осъществява набиране на
оферти/избор на изпълнител и възлага
договор за проектиране и строителство,
както и осъществява контрол на Проекта
с цел гарантиране на съответствие с договорените строителни стандарти, както
са посочени в техническото задание, и
приема окончателно изпълнението на
Проекта;
б) консултира се с МВР по въпросите,
свързани с гореспоменатите процеси
и документи, за да се гарантира, че
проектирането, строителството и гаранционните срокове отговарят на българските нормативни изисквания и на
техническите изисквания и строителни
стандарти на Съединените американски
щати;
в) осигурява необходимото финансиране за
изпълнението на Проекта в зависимост
от наличността на средства за тази цел.
Член 6
Посолството на САЩ осигурява назначаването на технически консултант съгласно
българското законодателство.
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Член 7
В рамките на тридесет дни от подписването
на този Меморандум Страните се уведомяват
взаимно по дипломатически път за определените от тях ръководители на дейностите
по Проекта.
Член 8
Строежът на съоръжението се осъществява
в обект „Помощна сграда – гараж“ с административен адрес: София, бул. Цариградско
шосе 133А.
Член 9
МВР е титуляр и извършва всички разрешителни, узаконителни, консултантски и
други дейности, необходими за реализирането
на Строежа на съоръжението и въвеждането
му в експлоатация, като възложител съгласно
българското законодателство и извършва това
за своя сметка. В допълнение МВР гарантира,
че притежава всички права върху съществуващата постройка, необходими за успешното
реализиране на Строежа на съоръжението и
въвеждането му в експлоатация.
Член 10
МВР осиг у рява дост ъп до м ястото за
Строежа на съоръжението в Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ – МВР,
на строителя и на техническия персонал на
правителството на САЩ, определен от Посолството на САЩ да извърши изпълнението
на Строежа на съоръжението.
Член 11
МВР улеснява строителството на Строежа
на съоръжението, като предоставя на обекта
необходимите електрическа енергия и вода
за Строежа на съоръжението, както и достатъчно прилежащо пространство, което да
даде възможност на строителя да съхранява
строителните материали и оборудване, необходими за строителството.
Член 12
Собствеността върху изградения обект е
на правителството на Република България,
като при завършването на Строежа на съоръжението цялостната поддръжка, ремонт
и експлоатация на построеното съоръжение
е изрична и самостоятелна отговорност на
правителството на Република България.
Член 13
Страните се съгласяват, че данъкът върху
добавената стойност, свързан с доставката на
материали, услуги и строителство за Строежа
на съоръжението по Меморандума, финансиран от правителството на Съединените американски щати, се поема от държавния бюджет
на Република България. Посолството на САЩ
и Министерството на вътрешните работи
извършват консултации относно съответните
процедури за прилагането на този член.
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Член 14
Страните могат да изменят която и да
е част от този Меморан д у м по взаимно
съглас ие в писмена форма. Подобно изменение влиза в сила от датата, определена от
Страните, и представлява неразделна част
от този Меморандум.
Член 15
Посолството на САЩ заделя, разпределя
и разходва средства и извършва действия в
тази връзка съгласно този Меморандум само
в съответствие с приложимите закони и разпоредби на Съединените американски щати.
Освен това всички финансови задължения,
произтичащи или изложени в този Меморандум, следва да бъдат съобразени с наличните
средства, специално предвидени за тази цел.
Член 16
След подписване на този Меморандум
подписан оригинал се предоставя на МВР и
на Посолството на САЩ.
Член 17
Този Меморандум не засяга съществуващи
от по-рано или нямащи връзка с него отношения, задължения или споразумения между
правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати.
Член 18
Нищо в този Меморандум няма да бъде тълкувано като даващо основание за индивидуални
действия. В допълнение Страните се съгласяват,
че всички различия и спорове, произтичащи от
тълкуването на този Меморандум, се уреждат
в дух на приятелство чрез консултации и/или
преговори между Страните и не подлежат на
разглеждане или решаване от трета страна.
Член 19
(1) Този Меморандум се прилага временно
от датата на подписването му от Страните и влиза в сила след уведомяване
от страна на правителството на Република България, че вътрешноправните
процедури за влизането му в сила са
изпълнени.
(2) Този Меморандум остава в сила до завършване на Строежа на съоръжението
и изтичане на гаранционния период за
него.
Съставено в град София на 12 март 2013 г. в
два оригинални еднообразни екземпляра, всеки
от които на български и на английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник
министърпредседател
и министър
на вътрешните
работи

За правителството на
Съединените
американски щати:
Марси Рийс,
посланик на
Съединените
американски щати
в Република
България
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Процедура за прилагане
на член 13 от Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати относно финансирана от
Съединените американски щати техническа
помощ
Страните по Меморандума се съгласяват,
че данъкът върху добавената стойност (наричан по-нататък „ДДС“), свързан с доставката на материали, услуги и строителство
за Строежа на съоръжението по Меморанд у ма, финанси ран о т п рави телст во т о на
Съединените американски щати, се поема
от държавния бюджет на Република България и се възстановява съгласно процедура,
посочена по-долу.
1. Ръководителят на Посолството на САЩ
или определен от него/нея представител подава
до МВР Искане за възстановяване на ДДС
(Приложение № 1 към този Анекс).
2. Към Искането за възстановяване на ДДС
се прилагат следните документи с превод на
български език, ако те не са съставени на
български език:
а) екземпляри от факту рите, одобрени
от Посолството на САЩ или определен от
него представител, за извършените покупки/
заплатените услуги, строителство; и
б) опис на всички подадени фактури.
3. Искането за възстановяване на ДДС се
подава до края на месеца, следващ този, през
който са извършени съответните покупки.
4. МВР възстановява ДДС на Посолството
на САЩ в срок от тридесет (30) дни от получаването на Искането за възстановяване
на ДДС.
5. МВР (Бенефициен т ът) подпомага и
улеснява Посолството на САЩ или определения от него представител във връзка с
процедурата по възстановяването на ДДС,
включително, но без да се ограничава до:
предоставянето на писмено потвърждение
до съответните български власти, че закупените стоки и услуги по подадените Искания
за възстановяване на ДДС са използвани от
Посолството на САЩ или определения от
него представител за изпълнение на Строежа
на съоръжението.
Съставено в град София на 12 март 2013 г.
в два оригинални еднообразни екземпляра,
всеки от които на български и на английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник
министърпредседател
и министър
на вътрешните
работи

За правителството на
Съединените
американски щати:
Марси Рийс,
посланик на
Съединените
американски щати
в Република
България
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Приложение № 1
До
Министерството на
вътрешните работи
Дирекция „.............“

Искане за възстановяване на данък
върху добавената стойност
от: .................................................................................
(име на ръководителя на представителството/
консулството)
Ул. Козяк 16, София 1408
За възстановяване на данък върху добавената
стойност в размер на ............... лева за покупки
на стоки, услуги и строителство, по които получател е: Министерството на вътрешните работи
на Република България
Желая да ми бъде възстановен данъкът върху
добавената стойност съгласно Меморандума за
разбирателство между правителството на Репуб
лика България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана
от Съединените американски щати техническа
помощ, подписан на 12 март 2013 г., заплатен
от Посолството на САЩ или определен от него
представител при покупките на стоки и услуги
за изпълнение на Строежа на съоръжението,
в размер на …………… и с левова равностойност
…........ лева.
Прилагам:
1. Екземпляри от фактурите, одобрени от Посолството на САЩ или определен от него
представител, за извършените покупки/заплатените услуги
2. Опис на всички подадени фактури.
Желая сумата да бъде преведена по сметката на
Посолството на САЩ:
Банка ..........................., сметка № ............................
...............................
.......................................
(дата)
(подпис и печат)
Ди рек ци я „........“ на МВР удостоверява, че
Посолството на САЩ има право на възстановяване на данък върху добавената стойност
съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати относно финансирана от Съединените
американски щати техническа помощ, подписан
на 12 март 2013 г.
........................................................................................
(фамилия и длъжност)
...............................
.......................................
(дата)
(подпис и печат)
1278
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 25 от
1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
(обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2001 г.)
§ 1. В чл. 9, т. 9, буква „б“ думата „медикаменти“ се заменя с „лекарствени продукти“.
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност
и разпределят между екипите лекарствените
продукти съгласно приложение № 1.
(2) При необходимост центровете могат да
закупуват и прилагат и лекарствени продукти
извън тези по ал. 1.“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 10 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1
ATC

1

Международно непатентно
наименование
(INN)
2

A02BA02 Ranitidine
A02BA03 Famotidine
A03AD01 Papaverine
A03AD02 Drotaverine
A03BA01 Atropine
A03BB01 Butylscopolamine
A03FA01 Metoclopramide
A05BA00 L-OrnitineL-Aspartate
A07BA01 Medicinal
Charcoal
A10AB01 Insulin Human
A11DA01
A12AA03
A12CC02
A12CC02
B01AB01
B01AD02

B02BC

Лекарствена Количество
форма
на активното
вещество
3
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
infusion
concentrate
powder

solution for
injection
Thiamine
solution for
injection
Calcium gluconate, solution for
Calcium Laevuli- injection
nate
Magnesium
solution for
sulphate
injection
Magnesium
solution for
sulphate
injection
Heparin
solution for
injection
Alteplase
powder and
solvent for
solution for
injection
Р е з о р б и р у е м а , 70х50х10 мм,
стерилна, хемо стандартен
статична гъба от
желатин
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B02BC

B02BC

B02BC

B02BC
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3

Резорби руема,
стерилна, хемо
статична гъба от
желатин
Резорби руема,
стерилна, хемо
статична гъба от
желатин
Резорби руема,
стерилна, хемо
статична гъба от
желатин
Резорби руема,
стерилна, хемо
статична гъба от
желатин
Резорби руема,
стерилна, хемо
статична гъба от
желатин
Резорби руема,
стерилна, хемо
статична гъба от
желатин
Лечебна гъба, обвита с човешки
фибриноген и човешки тромбин

70 х 50 х1 м м ,
специален

4
25 mg/ml –
2 ml
20 mg

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки
фибриноген и човешки тромбин

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки
фибриноген и човешки тромбин

20 mg
40 mg
1 mg
20 mg
10 mg
5000 mg/
10 ml

300 IU
40 mg
8,94 mg/ml –
10 ml
403,8 mg/
10 ml
201,9 mg/
10 ml
5000 IU/ml –
5 ml
50 mg

4

80х30 мм,
анален
10х10х10 мм,
дентален
1 гр., пудра

200х70х0,5мм,
тънък
30х30х10 мм,
тампон за
диализа
(Dial)
Лечебна гъба,
обвита с човешки фибриноген 5,5 мг
на кв. см и човешки тромбин 2 IU на
кв. см – 9,5 см
х 4,8 см
Лечебна гъба,
обвита с човешки фибриноген 5,5 мг
на кв. см и човешки тромбин 2 IU на
кв. см – 4,8 см
х 4,8 см
Лечебна гъба,
обвита с човешки фибриноген 5,5 мг
на кв. см и човешки тромбин 2 IU на
кв. см – 3,0 см
х 2,5 см
solution for
injection
solution for
infusion

B05AA07 Potassium
chloride
B05BB01 Calcium chloride/
Potassium chloride/
Sodium chloride
B05BB01 Calcium chloride/ solution for
Potassium chloride/ infusion
Sodium chloride

150 mg/ml –
10 ml
0,33 g/ 0,3 g/
8,6 g/l –
250 ml
0,33 g/ 0,3 g/
8,6 g/l –
500 ml

B05BB01 Calcium chloride/ solution for
Potassium chloride/ infusion
Sodium chloride

0,33 g/ 0,3 g/
8,6 g/l –
1000 ml

B05BB01 Sodium Chloride, solution for
Sod iu m L ac t ate infusion
solution, Potassium
Chloride, Calcium
Chloride dihydrate

Sod iu m C h lo ride 6 g/l, Sodium L actate
solut ion 50 %
6,34 g/l Potassium Chloride
0,4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0,27 g/l –
500 ml
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B05BB01 Sodium Chloride, solution for
Sodium Lactate
infusion
solution,
Potassium
Chloride,
Calcium Chloride
dihydrate

B05BB03 Sodium chloride
B05BB03 Sodium chloride
B05BC01 Mannitol
B05CX01 Glucose
B05CX01 Glucose
B05XA03 Sodium chloride
B05DB00 Sodium hydrogen
carbonate

solution for
infusion
solution for
infusion
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
infusion
concentrate
for solution
for infusion
sol. inj./inf.

4
Sodium Chloride 6 g/l, Sod iu m L ac t ate
solution 50 %
6,34 g/l Potassiu m C h lor ide 0,4 g/l, Calcium Chloride
dihydrate
0,27 g/l –
1000 ml
0,9 % – 500 ml
0,9 % –
1000 ml
10 % – 500 ml
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D04AA33 Diphenhydramine
hydrochloride
G02AB01 Methylergomtrine
hydrogen maleate
H01BB02 Oxytocin
H02AB02 Dexamethasone
H02AB02 Dexamethasone
H02AB04 Methylprednisolone
H02AB04 Methylprednisolone

25 % – 10 ml
40 % – 10 ml

H02AB04 Methylprednisolone

9 g/I – 250 ml
8,4 %

3

4

gel

1%

solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
Lyophilisate for
solution for injection
powder and solvent for solution for inj./
susp. for inj./
Lyophilisate for
solution for injection
powder and solvent for solution
for inj./ Lyo ph i l isate for
s o l u t i o n fo r
injection
powder and solvent for solution
for inj./ Lyo ph i l isate for
s o l u t i o n fo r
injection
susp. inj.

0,2 mg/ml –
1 ml
5 IU/1 ml

25 mg

8 mg
4 mg
15,78 mg
40 mg

125 mg

0,5 mg/ 2 ml

H02AB04 Methylprednisolone

solution for
injection
solution for
injection
spray

10
10
20
10
10

H02AB04 Methylprednisolone

solutio for
intravenous
infusion
concentrate
for solution
for infusion
solution for
infusion
solution for
injection
solution for
infusion
spray

50 mg/ml –
3 ml

1,25 mg/dose

10 mg/ml –
2 ml
1 mg/ml –
5 ml
50 mg

M03AC04 Atracurium

C07AB02 Metoprolol
tartrate
C07AB03 Atenolol

Oromucosal
spray
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
tabl.

solution for
injection

M03AC06 Pipecuronium
bromide

powder and sol- 4 mg
vent for solution
for injection

C08CA01 Amlodipine

tabl.

10 mg

N01AH01 Fentanyl

0,25 mg/ 5 ml

C08DA01 Verapamil

solution for
injection
oinment

2,5 mg/ml –
2 ml
0,133 g/100 g,
0,5 mg/100 g,
4,5 mg
80 ml

N01AX03 Ketamine

solution for
injection
solution for
injection
emulsion for
infusion.
urethral gel
urethral gel

8,5 g

solution for
injection

10 mg

C01AA05 Digoxin
C01BB01 Lidocaine
C01BB01 Lidocaine
C01BB01 Lidocaine
C01BD01 Amiodarone
C01CA04 Dopamine
Hydrochloride
C01CA07 Dobutamine
C01CA24 Epinephrine
C01DA02 Glyceril trinitrate
C01DA02 Glyceril trinitrate
C01DA08 Isosorbide
dinitrate
C02AC01 Clonidine
C03CA01 Furosemide

D03AX

Salicylic acid.
Benzoic acid.
Malic acid
D03AX Salicylic acid.
cutaneous
Benzoic acid.
solution
Malic acid
D04AA32 Diphenhydramine oinment
hydrochloride

mg/ml –
ml
mg/ml –
ml
% – 38 g

40 mg/ml –
5 ml
5 mg/ml –
50 ml
1 mg/ml –
1 ml
1 mg/ml –
50 ml
0,4 mg/dose

0,15 mg

20 mg/g

250 mg

40 mg/ml –
2 ml
H02AB04 Methylprednisolone powder and sol- 500 mg
vent for solution for inj.
H04AA01 Glucagon
powder and sol- 1 mg
vent for solution for injection, prefilled
syr.
J06AA02 Tetanus antitoxin solution for
1500 IU
injection
J06AA03 Viper venom
solution for
100 AE/amp.
antiserum
injection
J07AM01 Tetanus toxoid
susp. inj. I.M. – tetanus toxoid
0,5 ml – 1 dose > 40 IU
M03AB01 Suxamethonium
solution for
20 mg/ml –
injection
5 ml
M03AB01 Suxamethonium
solution for
10 mg/ml –
injection
5 ml

N01AX10 Propofol
N01BB52 Lidocaine/
Chlohexidine
N01BB52 Lidocaine/
Chlohexidine
N02AA01 Morphine

500 mg/ 10 ml
10 mg/ml –
50 ml
12,5 g

С Т Р.

102

1

ДЪРЖАВЕН
2

N02AA01 Morphine
N02AA55 Naloxone
Hydrochloride
N02BB02 Metamizole
sodium
N03AA02 Phenobarbital
N05AA01 Chlorpromazine
N05AD01 Haloperidol
N05BA01 Diazepam
N05CD08 Midazolam
N05CD08 Midazolam
V03AB25 Flumazenil

R03AC02 Salbutamol

R03DA05 Aminophylline
R06AD02 Promethazine
V03AN01 Oxygen
V07AB
V07AB

Water for
injection
Water for
injection

3

4

solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
solution for
injection
s o l u t i o n fo r
injection/infusion
pressurised inh a l at ion su spension
solution for
injection
solution for
injection
inhalation gas

20 mg

solution for
injection
solution for
injection

10 ml

0,4 mg/ml
500 mg/ml –
2 ml
200 mg
50 mg
5 mg/ml –
1 ml
10 mg
5 mg/ml –
3 ml
1 mg/ml –
5 ml
0,5 mg/ 5 ml

0,1 mg/dose –
200 doses
24 mg/ml –
10 ml
25 mg/ml –
1 ml

500 ml



“
Преходна разпоредба
§ 4. Закупените до влизане в сила на наредбата лекарствени продукти се прилагат от
центровете за спешна медицинска помощ до
пълното изразходване на количествата им.
За министър:
Бойко Пенков
1324

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 19 от
2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
(обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм., бр. 42 от
2006 г., бр. 20 и 45 от 2007 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2
ред „Lycopersicon esculentum Mill. – домати“ се
заменя със „Solanum lycopersicum L. – домати“.
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Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на
Комисията от 7 август 2013 г. за изменение на
директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета
и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по
отношение на ботаническото наименование
на домата.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
1374

Наредба за изменение на Наредба № 96 от
2006 г. за търговия на посевен материал от
зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм.,
бр. 13 и 45 от 2007 г., бр. 82 от 2008 г., бр. 41
и 92 от 2010 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2
ред „Lycopersicon esculentum Mill. – домати“ се
заменя със „Solanum lycopersicum L. – домати“.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 11, т. 3 ред
„Lycopersicon esculentum – домати“ се заменя
със „Solanum lycopersicum – домати“.
§ 3. В приложение № 4 към чл. 31, ал. 2,
в табл. 2 „Минимална маса на пробите“
ред „Lycopersicon esculentum“ се заменя със
„Solanum lycopersicum“.
§ 4. В приложение № 9 към чл. 26а, ал. 3
и 6 ред „Lycopersicon esculentum Mill. – Домати“ се заменя със „Solanum lycopersicum
L. – Домати“.
§ 5. В приложение № 10 към чл. 56а ред
„Lycopersicon esculentum Mill. – Домати“ се
заменя със „Solanum lycopersicum L. – Домати“.
Допълнителна разпоредба
§ 6. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на
Комисията от 7 август 2013 г. за изменение на
директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета
и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по
отношение на ботаническото наименование
на домата.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
1373
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 624
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 94-Й-12 от 17.01.2014 г., заповед № 180 от
18.06.2008 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № 08 от 19.11.2013 г. по т. І.1.2
и т. І.1.3 на Комисията за земеделските земи и
становище на ОБЕСУТ по т. 6 от протокол № 2 от
14.01.2014 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия за
„Външен водопровод до имоти с идентификатори
83510.412.8, 83510.412.13 и 83510.421.35 по кадастралната карта на Шумен“ и „Външно електрозахранване до имот с идентификатор 83510.412.8
по кадастралната карта на Шумен“.
ПУП – парцеларен план се одобрява по приложените чертежи, изведени с № 557 и 558 от
19.09.2013 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.

1134

Председател:
Г. Колев

6. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Барото“, разположена в землището на с.
Лозенградци, община Кирково, област Кърджали,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4508895
9413375
2.
4508850
9413653
3.
4508650
9413805
4.
4508546
9413871
5.
4508450
9413770
6.
4508516
9413646
7.
4508565
9413640
8.
4508700
9413545
1299
7. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства

по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Мория“,
разположена в землището на с. Ерден, община
Бойчиновци, област Монтана, описанa със следните гранични точки в координатна система 1970 г.
№
X (m)
Y (m)
1.
4725972.5
8504520.4
2.
4725958.0
8504543.0
3.
4725915.0
8504644.0
4.
4725918.0
8504688.0
5.
4725948.0
8504730.0
6.
4725915.9
8504839.2
7.
4725914.0
8504899.0
8.
4725966.0
8504904.5
9.
4725921.4
8505261.3
10.
4725907.9
8505203.8
11.
4725869.0
8505054.4
12.
4725615.1
8505187.5
13
4725517.5
8505351.0
14.
4725517.6
8505529.1
15.
4725506.8
8505634.6
16.
4725637.0
8505625.7
17.
4725638.8
8505728.0
18.
4725189.9
8505830.6
19.
4725223.5
8505301.2
20.
4725603.6
8504926.5
1300
9. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за търсене
и проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Свети Илия“, разположена
на територията на община Нова Загора, област
Сливен, и община „Тунджа“, област Ямбол, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1265

X (m)
Y (m)
4637883
9471951
4632828
9485258
4625193
9497799
4621193
9495035
4620672
9491275
4632581
9469604
Изключена площ „Прохорово“
4628230
9484450
4627220
9487550
4625100
9487250
4625500
9483000
Изключена площ „Савино“
4625925
9489937
4625238
9492160
4622715
9491101
4623539
9488804
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40. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София,
обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност
„Молекулярна биология“, за нуждите на секция
„Структура и функция на хроматина“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21,
ет. 4, тел. 872-80-50.
1225
20. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Хидромелиоративно строителство“, за нуждите на отдел „Хидромелиорации и поливен режим на земеделските
култури“ към научно направление „Механизация
и хидромелиорации“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София 1080, ул. Шосе Банкя № 7.
1301
126. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор – един, по научна специалност
4.03.07. „Паразитология и инвазионни болести
на животните и човека“, секция „Паразитология
и ДДД“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на НДНИВМИ,
бул. Пенчо Славейков 15. За справки – тел. 02
952 12 77 и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
1335
10. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР във връзка с Решение № 6583 от 3.12.2012 г.
на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 3413/2012 г., съобщава, че
са приети кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти за територията на
поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18,
02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и
02659.2234.270, при което се засягат границите на
съседните поземлени имоти с идентификатори
02659.2234.50, 02659.2234.1129 и 02659.2234.1074,
гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.
Кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – София.
1250
444. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени
проекти за парцеларен план за ново външно
ел. захранване и ТП на складова база – с. Яна,
землище на с. Яна, и парцеларен план за ел.
захранване на СКЗ, с. Яна, землища на с. Яна
и с. Желява, които са изложени в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Кремиковци“.
1365
811. – Община Асеновг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на парцеларен план за електропровод
до имот КИ 99087.57.59 по кадастралната карта
на кв. Горни Воден, Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1296
4. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Подземен
електропровод – кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб ПИ 66250.12.22 в землището на
с. Сенокос, община Балчик, до табло тип МТТ
в ПИ 58270.24.26 в землището на с. Пряспа, община Балчик“. 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
1333
145. – Областният управител – Благоевград,
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и
е издадено Разрешение за строеж № РС-037 от
3.02.2014 г. за строителството на обект: „МВЕЦ
на р. Невразумска и р. Мочуришка“. Възложител е „Ви Кей Уотър Енерджи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул.
Самуил 12. Местоположението на обекта е на
територията на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, и с. Сенокос,
община Симитли, област Благоевград. Съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областната администрация – Благоевград.
1285
154. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен подробен устройствен
план – парцеларен план за проектиране на външно
ел. захранване с дължина около 350 м и водопровод
с дължина около 550 м в участъка за захранване
на имот с идентификатор 17395.153.14, преминаващ
през земеделска територия – поземлен имот с
идентификатор 17395.153.243 – общинска собственост, за обект: „Птицекланица“, в землището на
гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област
Благоевград. 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 в общинската администрация.
1393
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155. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен подробен устройствен
п лан – парцеларен п лан за п роек т и ране на
външно ел. захранване с дължина около 260 м и
водопровод с дължина около 470 м за захранване
на имот с идентификатор 17395.112.7 в участъка,
преминаващ през земеделска територия – поземлен имот с идентификатор 17395.131.63 – общинска
собственост, за обект: „Животновъдна ферма“,
в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце
Делчев, област Благоевград. 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 в общинската администрация.
1392
12. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на част от „Северна индустриална зона“ – гр.
Добрич, част от ИПГВР за територия в следните
граници: от изток – бул. 25-ти септември, от юг и
запад – р. Добричка (Суха река), ул. Ангел Стоянов, строителна граница на града и от север – жп
линия Добрич – Кардам – във фаза окончателен
проект. Същият е изложен в Центъра за услуги и
информация на Община гр. Добрич от 8 до 17 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1391
1. – Община гр. Златица, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
на ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) със следното наименование: „Рехабилитация и реконструкция на общински път
SFО3302 (ІІ-37) – Златица – Карлиево (SFО1300).
Проектът на ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) е изложен за разглеждане
и запознаване в сградата на Община Златица, стая
№ 302, ет. 3. 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 кмета на община Златица.
1314
5. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Външно ел. захранване с кабел
20 kV, от проектен СРС до ВЛ 20 kV „ГУС“, на
„Силозно-складово стопанство с цех и административна сграда“ в ПИ 009011“, местността
Рапаня, землище гр. Камено, община Камено,
област Бургас. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТСУОС“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до дирекция „УТСУОС“ при Община
Камено в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
1389
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6. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Път и пътна връзка към ПИ
009011“ в местността Рапаня, землище гр. Камено, община Камено, област Бургас. Проектът
е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“,
Община Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до дирекция
„УТСУОС“ при Община Камено в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1388
235. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Алтернативно водоснабдяване на гр.
Сопот – нов тласкателен водопровод от ПС ІІІ
подем „Карлово“ до напорен резервоар на гр.
Сопот“, попадащ в териториите на две общини:
Карлово и Сопот, област Пловдив. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Общинската администрация – Карлово.
1298
474. – Община гр. Летница, област Ловеч,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за КТП
към „Завод за катерачни хватки“ в УПИ II-82,
м. Бабичина, извън границите на урбанизираната територия, обхващащ поземлени имоти с
идентификатори № 43476.166.18, № 43476.166.73,
№ 43476.166.80, № 43476.166.84, № 43476.166.85
и № 43476.166.86 по кадастралната карта на гр.
Летница, община Летница, област Ловеч. Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен за
разглеждане в Община Летница. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1188
474а. – Община гр. Летница, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – електропровод 20 kV CH извън
границите на урбанизираната територия, обхващащ
поземлени имоти с идентификатори № 43476.157.108,
№ 43476.315.1690 и № 43476.160.52 по кадастралната
карта на гр. Летница, община Летница, област Ловеч.
Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Летница. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
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искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1189
5. – Община Момчилград на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на Северина Йосифова Ненова, Себат Зекрия Дургут, Ибрахим Зекрия Юсуф,
Сюлейман Мюмюн Юсеин, Йовчо Калинов Воденичаров, Дургадън Халилов, Айше Мехмедова,
Фатме Мехмедова и Мустафа Мехмед Халил, с
неизвестен адрес, че е издадена Заповед № РД-19-493
от 3.09.2013 г. на кмета на община Момчилград за
отчуждаване на части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на гр. Момчилград
и с. Седлари, за изграждане на общински обект от
първостепенно значение, а именно: „Пътна връзка
гр. Момчилград с път І-5 Кърджали – Подкова ново
строителство от км 0+000 до км 1+205“ съгласно
влязъл в сила ПУП – ПП, одобрен с Решение № 35
от протокол № 3 от 28.03.2013 г. на Общинския
съвет – Момчилград.
1366
5. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за обект: „Път I-1
(Е-79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до км
114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи“,
в землищата на гр. Монтана, с. Николово, с. Долна
Вереница и с. Войници, община Монтана. Проектът
предвижда реконструкция на инженерни мрежи, като
с трасето се засягат поземлени имоти от землищата
на описаните населени места. Списъкът с номерата на засегнатите поземлени имоти и имената на
записаните като техни собственици в регистрите
към кадастралната карта на гр. Монтана и картите
на възстановената собственост на с. Николово, с.
Долна Вереница и с. Войници, община Монтана, са
поставени на информационното табло на общината в
Монтана и на информационните табла в кметствата
на с. Николово, с. Войници и с. Долна Вереница,
в землищата на които попадат засегнатите имоти.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в
стая 105, ет. 1 на Община Монтана и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до Общинската администрация – Монтана.
1334
9. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработена втора корекция на проект:
специализиран подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (СПУП – ПРЗ) за добив
и първична преработка на индустриални минерали – базалт, находище „Върбовка“, землище Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, с
възложител – концесионер на находище „Върбовка“,
землище с. Върбовка: „Петрургия“ – ЕООД, София,
а именно: специализирана схема на териториите,
попадащи в находище „Върбовка“ за част от масиви 170, 326, 138 в землище Върбовка – втора
преработка, и специализиран подробен устройствен
план за регулация и застрояване (СПУП – ПРЗ)
за добив и първична преработка на индустриални
минерали – базалт, находище „Върбовка“ – втора
преработка, с обхват на имоти с номера 326149,
326130, 326064, 138010, 326070, 326072, 326073, 326074,
326077, 326078, 326092, 326093, 170008, 170009, 170010,
170011, 170012, 170013, 170014, 170015, 170016 по
картата за възстановената собственост на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област
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Велико Търново. Целта на разработката е създаване
на градоустройствена основа за целесъобразно
разработване на находището, сервитутната ивица
от 25 м за разработването на кариерата, както и
определяне режимите за функциониране на съответните площадки и инвестиционните намерения
на възложителя. Втората корекция на проекта се
намира в дирекция „УТС“ при Община Павликени,
стая № 103, и може да бъде разгледана всеки присъствен ден. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по втората корекция на проекта до общинската администрация съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1367
45. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, бул. Руски 4, тел. 0610/5-13-49, факс 0610/526-42, obshtina@pavlikeni.bg, pavlikeni@vestel.bg, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е
изработен проект: частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: външно ел. захранване на допълнително
водоснабдяване на с. Върбовка, ПИ № 000316
по КВС на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община
Павликени, област Велико Търново, с възложител:
Община Павликени. Във връзка с изграждането
на помпената станция в ПИ № 000316 по КВС на
с. Върбовка, която ще осъществи допълнително
водоснабдяване на с. Върбовка, ще се извърши ел.
захранване на помпената станция и присъединяването є към електроразпределителната мрежа на
„Енерго-Про мрежи“. За целта е необходимо да се
изработи ПУП – ПП за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – външно ел. захранване 20 kV и 1 kV.
Трасето – предмет на парцеларния план, ще бъде
в обхват от съществуващ стоманорешетъчен стълб
(СРС) № 21 от ел. проводно отклонение (ЕПО) от
ЕП 20 kV „Върбовка“ до сградата на помпената
станция така, както е показано в графичната част
на проекта. Общата дължина на трасето на ел.
захранването (въздушна линия и подземен кабел) е
3774 м. Дължината на трасето на въздушната линия
е 3207 м, а на подземния кабел – 567 м. Сервитутната ивица на въздушната линия е 7,5 м от оста
на електропровода – 5 м от страната, избрана за
обслужване, и 2,5 м от другата страна. Сервитутната
ивица на подземния кабел е 4 м – по 2 м от двете
страни на оста на трасето. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
1284
2. – Община гр. Пещера, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе за линеен обект – водопровод
∅ 90 мм от регулацията на с. Капитан Димитриево
до „ПСОВ – Капитан Димитриево“ по КВС на с.
Капитан Димитриево. Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая 11. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1297
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3. – Община гр. Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план – изменение на трасе на подземен електропровод, за
захранване на имот № 000102 в м. Адата в землището
на гр. Септември. Дължината на електропровода е
90 м. Трасето започва при северозападната граница
на ПИ № 000187, отклонява се в посока североизток в обхвата на ПИ № 000190 (местен път), след
това продължава по ПИ № 011489 (местен път)
до пресичане на определеното с одобрения ПУП
трасе в ПИ № 000185 (местен път). На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1238
13. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
за кв. 161 и кв. 301, ЦГЧ, гр. Сливен, като се променят уличната регулация от о.т. 921 до о.т. 905 и
регулационните рамки на кв. 161 и кв. 301. Проектът
е изложен в сградата на Община Сливен, стая 48.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
1236
1. – Община гр. Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места, землище гр. Черноморец, област Бургас, за обект: „Уличен водопровод за
водоснабдяване на урегулиран поземлен имот № ІІ6606“, с трасе и сервитут в обхват на част от поземлени
имоти № 81178.6.16, № 81178.6.270, № 81178.6.272,
№ 81178.6.488, № 81178.6.544, № 81178.6.545,
№ 81178.6.609, № 81178.6.624, № 81178.6.625 и
№ 81178.6.630 в м. Аклади, землище гр. Черноморец, община Созопол. 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 за подробен устройствен план
пред общинската администрация.
1222
2. – Община гр. Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на населените места, землище
гр. Черноморец, област Бургас, за обект: „Кабел
НН на урегулиран поземлен имот № ІІ-6606“ с
трасе и сервитут в обхват на част от поземлени
имоти № 81178.6.16, № 81178.6.275, № 81178.6.276,
№ 81178.6.277, № 81178.6.278, № 81178.6.459,
№ 81178.6.488, № 81178.6.489, № 81178.6.515,
№ 81178.6.540, № 81178.6.541, № 81178.6.544,
№ 81178.6.545, № 81178.6.609, № 81178.6.624,
№ 81178.6.625 и № 81178.6.630 в м. Аклади, зем
лище гр. Черноморец, община Созопол. 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
за подробен устройствен план пред общинската
администрация.
1223
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785. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект:
„Алтернативно водоснабдяване на гр. Сопот – нов
тласкателен водопровод от ПС III подем „Карлово“
до напорни резервоари на гр. Сопот“. В землище
Сопот трасето на водопровода преминава през
ПИ с кадастрален идентификатор 68080.98.332 – с
начин на трайно ползване (НТП) за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение, собственост на
МЗГ – ХМС; ПИ с кадастрални идентификатори
68080.98.501, 68080.98.532, 68080.100.132 – с НТП
за местен път, публична общинска собственост,
ПИ с кадастрални идентификатори 68080.103.136,
68080.119.136 – с НТП за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата, с обща
дължина 2551 м. Изготвеният ПУП – ПП е изложен
за разглеждане в стая 13 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Сопот.
1395
40. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на външно ел. захранване на поземлен
имот № 057005, местност Калището, от землището
на с. Дълбоки, община Стара Загора. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
1368
589. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ съобщава, че е
изработен комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за обект „Оптична кабелна линия на ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“ от
с. Копривлен – гр. Хаджидимово – с. Блатска“,
съдържащ следните самостоятелни съставни части:
проект за подробен устройствен план – трасировъчен и парцеларен план за обект „Оптична
кабелна линия на ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“
от с. Копривлен – гр. Хаджидимово – с. Блатска“,
и инвестиционен проект за обект „Оптична кабелна линия на ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“
от с. Копривлен – гр. Хаджидимово – с. Блатска“. Комплексният проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) се намира в сградата на
Общинската администрация – гр. Хаджидимово,
стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до Общинската администрация – гр. Хаджидимово.
1283
3. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 118, 123 и 119, гр.
Хасково: Изменя се улица с осови точки 566,
2778, 2779, 2781 и 2782. Проектира се нова осова
линия, като се изместват осови точки 566, 2779
и 2781. Премахва се осова точка 2780. Поставя
се нова осова точка 3556. Новата широчина
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на улицата е 12 м, с два тротоара по 3 м. На
кръстовището на ул. Гюмюрджина и бул. Освобождение се премахва уширението на улицата и
уличната регулационна линия се проектира по
западната фасада на сградата с идентификатор
77195.740.146.1. Проектира се нова осова линия
с нови осови точки 3557, 3558 и 3559. В квартали
118, 123 и 119 се правят следните изменения:
в квартал 118: У ПИ II се от реж да за имот
77195.740.6; вследствие изменението на уличната
регулация се променят границите и площта на
УПИ II-740.6 и УПИ III – за комплексно жилищно строителство; в квартал 123: вътрешните
регулационни линии на УПИ III, УПИ IV, УПИ
V, УПИ VI, УПИ VIII и УПИ Х се поставят в
съответствие с имотните граници, вследствие
на което се променят границите и площите на
урегулираните поземлени имоти; заличават се
УПИ VII и УПИ IX; образуват се нови урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ
XII се отрежда за имот 77195.740.26, УПИ XIII
се отрежда за имоти 77195.740.27 и 77195.740.9,
УПИ XIV се отрежда за имот 77195.740.21, УПИ
XV се отрежда за имот 77195.740.20; вътрешните регулационни линии на новообразуваните
урегулирани поземлени имоти съответстват на
имотните граници, а регулационните граници
към улицата следват уличните регулационни
линии; в квартал 119: вътрешните регулационни
линии на УПИ III, УПИ IV и УПИ V се поставят
в съответствие с имотните граници, вследствие
на което се променят границите и площите на
урегулираните поземлени имоти; УПИ I – за
жилищно строителство, и УПИ II – за жилищно
строителство, се заличават; образуват се нови
урегулирани поземлени имоти, както следва:
УПИ VI се отрежда за имот 77195.740.156, УПИ
VII се отрежда за имот 77195.740.157, УПИ VIII
се отрежда за имот 77195.740.158, УПИ IX се
отрежда за имот 77195.740.146, УПИ Х се отрежда за имот 77195.740.147, УПИ XI се отрежда за имот 77195.740.148, УПИ XII се отрежда
за имот 77195.740.149, УПИ XIII се отрежда за
имот 77195.740.150, УПИ XIV се отрежда за
имот 77195.740.151, УПИ XV се отрежда за имот
77195.740.152; вътрешните регулационни линии на
новообразуваните урегулирани поземлени имоти
съответстват на имотните граници, а регулационните граници към улицата следват уличните
регулационни линии; изменението на плана за
регулация е показано с кафяви и зелени линии,
щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1264
530. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за външен водопровод за параклис „Св. Иван Рилски“, с. Пастух.
Външният водопровод започва като отклонение
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от съществуващ водопровод за с. Пастух, община Невестино, от шахта, намираща се в горска
територия, и свършва при новопроектираната
декоративна чешма в ПИ 000425, собственост на
Община Невестино. Трасето на водоровода преминава през поземлени имоти в горски територии в
землището на с. Пастух – частна държавна собственост, с номера, както следва: 000225 с площ
1,596 дка, образуван от имот № 000214, съгласно
скица-проект № ф 53152/2013 г., и 000223 с площ
0,096 дка, образуван от имот № 000215, съгласно
скица-проект № ф 53149/2013 г.; през земеделски
територии ПИ 036008 – Църковно настоятелство,
с. Пастух; ПИ 000325 – полски път; пресича репуб
ликански път III-104 при км 16+185,8 (ПИ 000316)
и не засяга частни имоти. Проектът се намира в
сградата на Община Невестино, с. Невестино, ет. 3,
стаи № 2 и № 7, за разглеждане. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1237

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Иван Георгиев Филатов
против Заповед № 709 от 24.06.2013 г. на кмета на
община Благоевград, с която е одобрен работен
устройствен план – свързано застрояване между
УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ІІІ, кв.4, по плана на
Промишлена зона – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.619.13; 04279.619.14 и 04279.619.18
по кадастралната карта на Благоевград, за свързано застрояване – кота корниз 368,93 и кота
било 373,14 за УПИ Х, имот с идентификатор
04279.619.14; кота корниз етап 1 – 368,11, кота
корниз 368,64, кота корниз 368,93, кота корниз
368,20, кота било 373,14 за УПИ ІХ, имот с
идентификатор 04279.619.13; кота било 373,14,
кота корниз 368,93 и кота корниз 370,20 за УПИ
ІІІ, имот с идентификатор 04279.619.14, кв.4 по
плана на Промишлена зона – Благоевград, е
образувано адм. дело № 1049/2013 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.04.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 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; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заяв-
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лението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
1351
Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по жалби от Тодор Кръстев Тодоров, Елена
Николаева Василева, Александър Маринов Попов, „Овърсийз – Хоризонт“ – АД, Синдикат на
българските учители – Изпълнителен комитет,
представлявани от Янка Такева чрез Веселин
Рашев, „А хилеос шип мениджмънт“ – ЕООД, и
„Хъдзън 2010“ – АД, всички от Варна, на Заповед № 4170 от 11.11.2013 г. на кмета на община
Варна, с чиято т. 1 е отменена Заповед № 1994
от 10.06.2013 г., с т. 2 е забранено движението
на МПС по алейната мрежа на територията на
Приморски парк – Варна, съгласно схема – неразделна част от заповедта, с т. 3 е възложена
охраната и контрола на обществения ред, с т. 4
се разрешава денонощен достъп на изброени
МПС, а т. 5 препраща към НОР на Община Варна
за санкциониране на нарушителите. По оспорването е образувано адм. дело № 3940/2013 г.
по описа на А дминистративния съд – Варна,
XXVІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.03.2014 г. от 9 ч.
Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
1316
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Агроспектър 2000“ – ООД, Даниела Георгиева
Христова, Марийка Белчева Димитрова, Стефан
Тодоров Кавръков, всички от Разград, срещу
чл. 16а, ал. 1 и 2 от Наредба № 14 на Общинския съвет – Разград, за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени
на услугите на територията на община Разград,
приета с Решение № 495, т. 2 по протокол № 35
от 27.12.2013 г. на Общинския съвет – Разград,
по което е образувано адм. дело № 69/2014 по
описа на Административния съд – Разград, насрочено за 27.03.2014 г. от 11 ч.
1317
Плевенският районен съд, 9-и граждански
състав, призовава като ответник Сераг Елдин
Абделрехим Ахмед Елсайет, гражданин на Египет, роден на 11.01.1978 г., с неизвестен по делото
адрес, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в съда, стая 114,
за връчване на препис от исковата молба ведно
с приложенията по гр. д. № 6169/2013 г. на ПлРС,
образувано по предявен от Върбина Тодорова
Тодорова от Плевен иск по чл. 49, ал. 1 СК. В
случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1350
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С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 14445/2005 г. за политическа партия „Реформа“, както следва: вписа нов устав на партията
от 17 страници, приет на 29.12.2013 г., който
представлява неразделна част от решението и се
приподписва на всяка страница от съдията; наименованието на политическата партия се променя
на „Пряка демокрация“; вписа седалище и адрес
на управление в София 1404, кв. Гоце Делчев,
бл. 41А, вх. Б; вписа Националния политически
съвет от 5 членове; вписа освобождаването на
Красимир Иванов Коцев, Георги Николов Клисаров и Димитър Нейков Нейков; за нов 4-годишен
мандат се преизбират: Петър Николаев Клисаров – председател на Националния политически
съвет, Калин Николов Павлов – зам.-председател
на Националния политически съвет, Красимир
Борисов Янев, Бисер Петров Андонов, Георги
Христов Хаджийски; политическата партия се
представлява от председателя Петър Николаев
Клисаров; вписа промяна в Националната комисия
за вътрешнопартиен контрол – освобождават се
членовете Филип Венциславов Фердинандов и
Добрин Динков Стефкин; за членове на Националната комисия за вътрешнопартиен контрол са
избрани Никола Димитров Додов, Борис Цочев
Цанков и Виктор Кръстев Ставрев.
1357

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
26. – Управителният съвет на сдружение „Обществен парламент“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
21.04.2014 г. в 17 ч. на адреса по седалище и адрес
на управление на сдружението в София, Столична
община, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл.
43, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна на председателя
и членовете на управителния съвет; алтернативно
предложение, в случай че не се направят предложения за издигане на кандидатури по т. 1, да
се пристъпи към разглеждане на т. 2 от дневния
ред, а именно: 2. вземане на решение за прекратяване на дейността на сдружение с нестопанска
цел „Обществен парламент“ на основание чл. 53,
ал. 2 от устава на сдружението и чл. 13, ал. 1, т. 3
ЗЮЛНЦ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
1339
2. – Управителният съвет на сдружение „Живот за България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 26.04.2014 г. в 13 ч.
на адрес: София, ул. Аксаков 31, с дневен ред и
проекторешения към всяка точка: 1. приемане
на доклад на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2013 г.; проекторешение: общото събрание приема доклада на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2013 г.;
2. приемане на ГФО за 2013 г. на сдружението;
проекторешение: общото събрание приема ГФО
за 2013 г. на сдружението; 3. промени в състава
на управителния съвет на сдружението; проекторешение: ОС освобождава от отговорност управителния съвет за дейността му през 2013 г.; ОС
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избира предложените членове на управителния
съвет; 4. изключване на членове и приемане на
нови членове на сдружението; проекторешение:
ОС изключва от сдружението членовете, които
са подали молба или са отпаднали; ОС приема за членове кандидатите, които са подали
заявление за членство; 5. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението
за 2014 г.; проекторешение: общото събрание
приема основни насоки за дейността и програма
на сдружението за 2014 г.; 6. приемане на бюджет
на сдружението за 2014 г.; проекторешение: общото събрание приема бюджет на сдружението
за 2014 г.; 7. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. Съгласно чл. 26
от устава на сдружението при липса на кворум
управителният съвет насрочва ново заседание в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на членовете.
1340
11. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство Иван Богоров“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
отчетно-изборно събрание на сдружението на
29.04.2014 г. в 18,30 ч. в „Актова зала“ на 140 СОУ,
София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението и финансовото състояние в края
на 2013 г.; 2. приемане устава на сдружението и
гласуване проект за дейността на УН през 2014 г.;
3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на
контролен съвет; 5. разни. Канят се членовете на
училищното настоятелство да присъстват.
1406
92. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Българска
федерация по хокей на трева“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение на УС
на сдружението свиква отчетно общо събрание
на членовете на федерацията на 10.05.2014 г.
в 14 ч. в к.к. Албена, област Добрич, община
Балчик, хотел „Фламинго Гранд“, зала „Ара“,
при следния дневен ред: 1. изключване на членове на БФХТ; 2. приемане на нови членове на
БФХТ; 3. отчетен доклад за дейността на БФХТ
за периода 1.01. – 31.12.2013 г.; 4. отчетен доклад
за финансовата дейност на БФХТ за периода
1.01. – 31.12.2013 г.; 5. приемане на бюджета на
БФХТ за 2014 г. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на
Българската федерация по хокей на трева всеки
присъствен ден от 14 до 18 ч. в офиса на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1385
1. – Управителният съвет на ПП „Движение
инициатива за Ботевградска община“ (ДИБО)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 16.04.2014 г. в 17 ч. в
Ботевград, пл. Освобождение 12, в малкия салон
на НЧ „Христо Ботев 1884“ при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетен доклад на УС на ПП
„ДИБО“ за дейността на партията през последните
3 години; 2. одобряване на финансовия отчет на
ПП „ДИБО“; 3. приемане на отчет на контролния
свет; 4. доклад на мандатната комисия; 5. избор
на органи на партията. Нормата на представител-
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ство да бъде един делегат на двадесет партийни
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място, при същия дневен ред в 18 ч.
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите делегати.
1302
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионално сдружение на общини „Център“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 16, ал. 2 и 3 от устава свиква общо събрание
на 25.04.2014 г. в 14 ч. в сградата на Автомотор
корпорация – гр. Божурище, бул. Европа 157,
при следния дневен ред: 1. отчет за 2013 г. за
дейността на управителния съвет; 2. одобряване
на годишния финансов отчет; 3. приемане на
бюджет за 2014 г.; 4. обсъждане на редовното
участие в заседания на членовете на ОС и УС;
5. разработване на регионални (републикански)
транспортни схеми; 6. възлагане изработване на
техническо задание за РУС. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 4 от устава при липса на
кворум събранието ще се проведе в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1382
3. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 12.02.2014 г. свиква общо
събрание на 9.05.2014 г. в 18 ч. във фитнес салона
на стадион „Ивайло“, ул. Филип Тотю 18, Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
на СКВТ „Асеневци“ за дейността през 2013 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.;
3. приемане на бюджета за 2014 г.; 4. други (разни). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място и при същия дневен ред от 19 ч.
1348
1. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество Елин Пелин“, гр. Елин
Пелин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 8.06.2014 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в гр. Елин
Пелин, ул. Никола Вапцаров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на управителния съвет на сдружението за периода от 29.06.2013 г. до 8.06.2014 г.; 2. доклад на
контролно-ревизионната комисия на сдружението
за периода от 29.06.2013 г. до 8.06.2014 г.; 3. обсъждане и приемане на основни мероприятия за
работа на управителния съвет и сдружението за
2014/2015 г.; 4. обсъждане и приемане на финансов
план на сдружението за периода 2014/2015 г.; 5.
обсъждане и приемане на решение за членски
внос на ловци, ловци-риболовци и риболовци за
2015 г.; 6. избор на управителен съвет и контролно-ревизионна комисия за мандата 2014/2018 г.;
7. избор на председател на управителния съвет и
председател на контролно-ревизионната комисия
от състава на избраните по т. 6 управителен съвет
и контролно-ревизионна комисия; 8. избор на
представител на сдружението в общото събрание
на НЛРС „СЛРБ“; 9. по искане на 2/3 от делегатите на общото събрание (след явно гласуване)
промени в устава на сдружението. При липса на
кворум за провеждане на общо събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1342
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10. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“, Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на сдружението на 17.05.2014 г. в 9 ч. в „Ловна
среща“ – Павликени, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за 2013 г.; 2. отчет
на контролния съвет за 2013 г.; 3. приемане на
бюджет за 2013 г. на сдружението; 4. промяна на
устава на сдружението; 5. избор на представители
в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“ – София; 6.
определяне размера на членски внос за 2015 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1341
7. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 26.04.2014 г. в 10 ч. в зала „Плевен“, пл. Възраждане 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния и контролния съвет; 2. приемане
бюджета на съюза за 2014 г.; 3. изменение на
устава на ОПС – Плевен; 4. избор на счетоводител на ОПС – Плевен. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1380
1. – Управителният съвет на СНЦ „Зонта – клуб Пловдив“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква редовно
отчетно-изборно общо събрание на 25.04.2014 г. в
18 ч. в Пловдив, ул. Драган Манчев 8 („Гастроцентър – Пловдив“), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на „Зонта – клуб Пловдив“ за
периода април 2012 – април 2014 г.; 2. финансов
отчет; 3. изказвания по докладите; предложения за
нови насоки в дейността на клуба; 4. избор на нов
управителен съвет. Материалите за събранието са
на разположение в управлението на сдружението
в Пловдив, бул. 6 септември 193А, ет. 2.
1349
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при ПГВАД „Христо
Ботев“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава свиква общо събрание на
членовете на 15.05.2014 г. в 17,30 ч. в сградата на
ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2013 г.; 2.
финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане на план
за дейността през 2014 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 30 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на
15.05.2014 г. в 18 ч.
1386
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство към Център за работа с деца – Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.04.2014 г. в 18 ч. в седалището на
сдружението в Разград, ул. Марица 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството през 2013 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на настоятелството за 2013 г.;
3. приемане на бюджет на настоятелството за
2014 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1179
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2. – Управителният съвет на сдружение „Есперантски Дом за култура „Д-р Иван Кирчев“,
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на
сдружението на 28.04.2014 г. в 16 ч. в залата на
сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
на УС и КК; 2. приемане на промени в сега
действащия устав на сдружението; 3. приемане
на Програма за работа през 2014 г.; 4. избор на
ново ръководство.
1218
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ФОРТИС“, Русе, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 6.04.2014 г. в 14 ч. в
Русе, ул. Алеи Възраждане 36, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя за извършената
дейност; 2. утвърждаване на нови членове на УС;
3. преобразуване и регистрация на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза; 4. промени
в устава на сдружението; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на
разположение на членовете на адрес: Русе, ул.
Алеи Възраждане 36, от датата на обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1078
25. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в
град Русе“, Русе, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и
3 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 15.04.2014 г. в
14 ч. в Русе, ул. Княжеска 4, в заседателната
зала на хотел „Анна Палас“, при следния дневен
ред: 1. избор на председателя на събранието;
2. приемане на дневния ред на събранието; 3.
приемане на нови пълноправни членове; 4. избор
на нови членове в УС; 5. приемане на промени
в устава; 6. промяна на седалището и адреса
на сдружението; 7. предложения за обсъждане
на други актуални за сдружението въпроси, в
т.ч. обсъждане на развитието на сдружението.
Поканват се всички членове лично или чрез
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. Юридическите лица, членове
на сдружението, участват в общото събрание
чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица. При липса
на кворум на основание чл. 21, ал. 1 от устава
и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 15 ч.
1323
1. – Управителният съвет на „Годжу карате клуб „Алеко“, Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 17.04.2014 г. в 10 ч.
в Свищов, ул. Тодор Миланович 2, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за периода от 2008 г. до
2013 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на управителния съвет за периода от 2008 г. до
2013 г.; 2. избор на ръководни органи на сдружението – управителен съвет и председател; проект
за решение – ОС избира нов състав на ръководните органи на сдружението – управителен
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съвет и председател; 3. приемане на промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промени в устава на сдружението; 4.
общи въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 11 ч. на същото място, при същия дневен ред
и при условията на спадащ кворум.
1320
3. – Управителният съвет на фондация „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния
акт свиква общо събрание на 30.04.2014 г. в
11,30 ч. в Свищов, ул. Е. Чакъров 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за
дейността през 2013 г. и годишен финансов отчет
за 2013 г.; 2. приемане на бюджет на фондацията за 2014 г.; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1276
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
при начално училище „Христо Ботев“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.04.2014 г. в 18 ч. в Троян, ул.
Мизия 11, при следния дневен ред: 1. прием на
нови членове; 2. отчет за дейността на управителния съвет за периода 2007 – 2011 г. и отчет
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на финансово-контролния съвет; 3. обсъждане
и вземане на решения за промени в устава на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1219
Веселина Атанасова Георгиева – ликвидатор
на сдружение „Училищно настоятелство при
ПГБХТ „Дмитрий Менделеев“, Стара Загора,
в ликвидация по ф.д. № 19/2008 г. по описа на
Старозагорския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в шестмесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1343
Йорданка Гаврилова Коцева – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на
организаторите на детския отдих“, със седалище
и адрес на управление в София, район „Красно
село“, ул. Невестина скала 18, вх. Б, ап. 30, в
ликвидация по ф.д. № 669/2010 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си по седалището на същото в 7-дневен срок от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1261

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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