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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

УКАЗ № 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
ОТ 19 ЯНУАРИ 2018 Г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от
44-то Народно събрание на 11 януари 2018 г.
Издаден в София на 16 януари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98
от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15,
23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и
бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. Народното събрание, по предложение на
Министерския съвет – за включени в списъка
по ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала, включително
за техните обособени части или за включени
в списъка по ал. 1 отделни обособени части
от имуществото на търговски дружества, с
изключение на обособени части от лечебни
заведения, включени в списъка по ал. 1, за
които се прилага чл. 28, ал. 10;“.
Преходна разпоредба
§ 2. Започнатите до влизането в сила на
този закон процедури по чл. 3, ал. 3, т. 1 от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се довършват по новия ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 11 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
418

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ за 2018 г. в
размер 108 000 000 лв. за капиталови разходи
за извършване на текущи, основни и аварийни ремонти на петролни бази, зърнобази,
медицински бази и смесени бази, изпълнения на мероприятия по енергийна ефективност – саниране, извършване на обследвания
на сграден фонд, съоръжения и паспортизация
в съответствие с Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 7 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от
2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 2 и 80 от 2013 г.,
бр. 102 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.), и строителен надзор съгласно Закона за устройство
на територията.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на държавните резерви, военновременните
запаси и задължителните запаси от нефт и
нефтопродукти“, бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 41, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Председателят на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
да извърши съответните промени по бюджета
на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
610

РЕШЕНИЕ № 9
ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

за приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа програма
и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и за приемане
на Национ алната статистическа програма
за 2018 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 2017 г.
2. Приема Националната статистическа
програма за 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА
ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АМ
Агенция „Митници“
БВП
Брутен вътрешен продукт
БНД
Брутен национален доход
ГДГРАО	Главна дирек ци я „Гра ж данска
регистрация и административно
обслужване“
ДДС	Данък добавена стойност
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДНМА	Дълготрайни нематериални активи
ДПРВД	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Евростат	Статистическа служба на Европейския съюз
ЕИСПП	Единна информационна система за
противодействие на престъпността
ЕК
Европейска комисия
ЕСГРАОН	Единна система за гражданска
регистрация и административно
обслужване на населението
ЕСНС	Европейска система от национални
сметки
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ЗДДФЛ	Закон за данъците върху доходите
на физическите лица
ЗКПО	Закон за корпоративното подоходно
облагане
ИС
Информационна система
ИСБС	Информационна система „Бизнес
статистика“
ИСКБС	Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“
КОФОГ	Класификация на функциите на
държавното управление
КИД-2008	Класификация на икономическите
дейности-2008
МВФ	Международен валутен фонд
МЗ	Министерство на здравеопазването
МЗХГ	Министерство на земеделието,
храните и горите
МИ	М и н и с т е р с т в о н а и к о н о м и ката
МО
Министерство на отбраната
МОН	Министерство на образованието
и науката
МОСВ	Министерство на околната среда
и водите
МРРБ	Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
МТИТС	М и н ис т ерс т во на т ра нспор та,
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	Организаци я за икономическо
сътрудничество и развитие
ПРОДПРОМ	Номенклатура на промишлената
продукция
РЗИ	Регионални здравни инспекции
РСЕ	Рег ис т ър н а с т ат ис т и че с к и т е
единици
СЗО	Световна здравна организация
ТР
Търговски регистър
ХИПЦ	Хармонизиран индекс на потребителските цени
SDMX	Стандарт за обмен на статистически данни и метаданни
NUTS	Класификация на териториалните
единици за статистически цели
ВЪВЕДЕНИЕ

Националната статистическа програма за
2018 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 Република България се осъществява на базата на приети единни европейски
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стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2018 г. са свързани с
нуждите на потребителите и с приоритетите,
заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2018 г. Новите изследвания
и дейности в НСП 2018 са:
– Прогнози за населението;
– Читалища;
– Подготовка и поетапно въвеж дане в
статистическата практика на страната на
Международната класификация на престъп
ленията за статистически цели (МКПСЦ) на
ООН/Евростат;
– Разработване на система от статистически индикатори „Цели за устойчиво развитие
2030“;
– Разработване на средство за самооценка
на качеството на статистическите изследвания;
– Разработване на национална структура
на метаданни за процеса (NPMS) за всички
статистически изследвания и зареждането им
в националното ИТ средство за съхранение
на справочни метаданни;
– Методика за краткосрочно прогнозиране
на временни редове;
– Предоставяне на анонимизирани данни
за научни и изследователски цели;
– Професионални болести;
– Изследване на употребата на продукти
за растителна защита.
НСИ ще участва в следните нови проекти
на ЕК:
– Модернизация на Хармонизираното европейско изследване на бюджета на времето;
– Наблюдение на работната сила – допълнителен модул през 2018 г. за съвместяване
на работа със семеен живот;
– Пре-тестване на нови променливи за
бъдещ и т е въ л н и на Европейско зд ра вно
интервю;
– Събиране на данни за ESSPROS;
– Тестване и провеждане на пилотно изследване за насилието, базирано на полов
признак;
– Изследване на международния сорсинг;
– Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“;
– Стъпки към прилагане на Европейската
система от оперативно съвместими статистически бизнес регистри (ESBRs);
– Пилотни проекти по оперативна съвместимост – Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими
бизнес регистри (ESBRs);
– Пилотно изследване на обхвата и състоянието на екосистемните сметки във физическо изражение;
– Подобряване на методите за разпределяне на емисиите от пътния транспорт и използването на енергия от сектор домакинства
по NACE Rev. 2 за AEA и PEFA;
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– Внос и износ на отпадъци;
– Суб-национална статистика;
– Подобряване на използването на административни източници (ESS.VIP Admin Работен
пакет 6 пилотни изследвания и приложения);
– Статистика на научноизследователската и развойна дейност и на иновационната
дейност през 2018 г.;
– Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС
за обмен на конфиденциална статистическа
информация;
– ESSnet „Големи данни II“;
– Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила;
– Свързани отворени данни;
– Подкрепа за дейности за статистическата
грамотност в областта на конкуренцията,
игровизацията, електронното обучение;
– Осиг у ряване на мак роикономическ и
сметки и агрегати, съпроводени от сателитни
сметки, и на измерители на постиженията в
социалната сфера – Статистика на цените;
– Осиг у ряване на мак роикономическ и
сметки и агрегати, съпроводени от сателитни
сметки, и на измерители на постиженията
в социалната сфера – Показатели за недвижимите имоти.
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 от държавния бюджет, както
и от 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 2018 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 99 от 12.12.2017 г., са определени
21 281 300 лв., от които 17 957 300 лв. текущи
разходи по бюджета на НСИ за 2018 г.
Финанси рането на п ровеж дани те от
НСИ рег ул я рни изследва ни я въ злиза на
17 349 214 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 208 086 лв.,
a съфинансирането на проекти по договори
за субсидии с ЕК е 400 000 лв.
Плановете за статистическите дейности
на органите на статистиката през 2018 г. се
финансират от бюджетите на съответните
институции.
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№

1
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Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Таблици за смъртност

3
Статистически данни
на НСИ от ИС
"Демография"

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

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

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Годишни данни:
Интернет;
Окончателни данни - Общи печатни и електронни
12.04.2018 г.
публикации;
Тримесечни данни:
Специализирана електронна
IV тр. на 2017 г. публикация: "Население и
22.02.2018 г.;
демографски процеси";
I тр. на 2018 г. Прессъобщение;
21.05.2018 г.;
Въпросник за Евростат и
II тр. - 22.08.2018 г.; международни организации;
III тр. - 21.11.2018 г. Информационна услуга по
заявка
Общи таблици Интернет;
11.05.2018 г.
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2018 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2017 г. 22.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
II тр. - 22.08.2018 г.;
III тр. - 21.11.2018 г.
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

15237

59946

58405

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

15237

59946

58405

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчисляване на таблици за
Изчерпателно
смъртност общо за страната по пол Годишно
и местоживеене; по области и по пол

Брой и структури на умрелите лица Изчерпателно
на национално ниво, статистически Месечно и
райони, областно и общинско ниво и годишно
населени места. Показатели за
равнището на смъртността на
национално ниво, статистически
райони и области

Смъртност

2

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Брой и структури на новородените
деца на национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво и населени места.
Показатели за равнището на
раждаемостта на национално ниво,
статистически райони и области

Раждаемост

1

ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2018 ГОДИНА
БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 5

Вътрешна миграция

Външна миграция

5

6

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ; МВР;
Държавна агенция за
бежанците;
НАП;
Анкетно изследване

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ
Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2018 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2017 г. 22.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
II тр. - 22.08.2018 г.;
III тр. - 21.11.2018 г.

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2018 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2017 г. 22.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
II тр. - 22.08.2018 г.;
III тр. - 21.11.2018 г.

7
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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

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително за Окончателни данни
админис12.04.2018 г.
тративни
източници до 15
число след
отчетния месец;
Доброволно за
лицата

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

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

21404

35279

59946

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

21404

35279

59946

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Оценка на размера и структурите на Изчерпателно
външномиграционните процеси;
за
национално ниво
административ
ните източници
Извадково
изследване на
ГКПП
Годишно

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

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

Изчерпателно
Брой сключени и прекратени
Месечно и
юридически бракове и
годишно
характеристики на лицата;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места

1

Брачност и
бракоразводност

3

2

№

4

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

11

Тестване на нови методи и
инструментариум на изследването.

Актуализиране на прогнозата за
населението на национално и
регионално ниво (NUTS3)

Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд
Изчерпателно
Годишно

Годишни разходи на работодателите Изчерпателно
на четири
за труд и техните основни
години
компоненти; общ брой платени и
отработени часове от наетите на
пълно и непълно работно време,
структура на разходите за труд за
сметка на работодателите по видове;
национално ниво

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

Извадково
Еднократно

На четири
години

Брой издадени, подновени и отнети Изчерпателно
разрешения за пребиваване по
Годишно
основания

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2018 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2017 г. 22.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
II тр. - 22.08.2018 г.;
III тр. - 21.11.2018 г.
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Доброволно анкетиране
септемвриоктомври 2018

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

06.07.2018 г.

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

Окончателни данни - Интернет;
30.11.2018 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

начало на проекта Доклад
01.09.2017 г.
завършване на
проекта - 31.08.2019 г.

12.04.2018 г.

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до Окончателни данни
20 дни след
02.07.2018 г.
изтичане на
отчетната година.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Чрез формуляр на
31.03.2018 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

Персонално интервю на
лицата на възраст 10 и
повече навършени
години от
домакинствата
включени в извадката

Изследвания на
раждаемостта,
смъртността и
миграцията

Данни от МВР

Статистически данни
на НСИ от ИС
"Демография"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

20000

6323

63222

31414

445557

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

31414

445557

20000

6323

63222

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

Модернизация на
Хармонизираното
европейско изследване на
бюджета на времето проект на ЕК

10

9

Разрешения за пребиваване
на чужденци в Република
България (съгласно чл. 6 от
Регламент 862/2007,
Директива 2009/50/EC и чл.
15 от Директива
2011/98/ЕС)
Прогнози за населението

8

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Развитие на демографските процеси, Изчерпателно
Годишно
брой и структури на населението;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места.

1

Население, демографски
процеси и демографски
прогнози

3

2

№

7

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 7

Детски градини
(предучилищно
образование)

Брой записани деца, групи, персонал Изчерпателно
в детските градини (детски
Годишно
учителки, директори и друг
персонал); национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Тримесечни данни:
IV тр. на 2017 г. 14.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 15.05.2018 г.;
II тр. - 14.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 14.11.2018 г.
Годишни резултати за
2017 г. 15.03.2018 г.

7

Срок

Чрез формуляр на
Задължително
електронен и хартиен 07.12.2018 г.
носител от всички
видове детски градини
(включително
училища, провеждащи
предучилищна
подготовка)

Данни за 2018 г. 25.04.2019 г.

Доброволно.
31.05.2019 г.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато.

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

Доклад;
Микроданни за Евростат;

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана годишна
електронна публикация:
"Заетост и безработица годишни данни";
Дипляна "Наблюдение на
работната сила";
Прессъобщение;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
Доклад;
Микроданни за Евростат;

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Доброволно.
31.05.2018 г.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато.

Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

20716

11653

33737

58165

10

ЕК
(лева)

24927

1313521

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

33737

32369

83092

1313521

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

15

Лица, грижещи се за деца или за
Извадково
болни, инвалиди или много
Еднократно
възрастни хора; използване на
услуги за гледане на деца;
възможност за промяна на
работното време поради грижи за
деца или за възрастни; прекъсване
на трудовия живост поради грижи за
деца или за възрастни

Наблюдение на работната
сила - допълнителен модул
през 2018 г. за
съвместяване на работа със
семеен живот - проект на
ЕК

14

Персонално интервю на
лицата (на възраст 15 64 навършени години)
от домакинствата,
включени в извадката,
чрез анкетна карта
Персонално интервю с
лицата (на възраст 18 64 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

Източници и форма
на събиране на
данните

8

Извадково
Еднократно

Детайлни данни за формите на
самостоятелна заетост и
професионалната структура на
самостоятелно заетите лица

Наблюдение на работната
сила - допълнителен модул
през 2017 г. за
самостоятелна заетост проект на ЕК

13

4

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

1

Наблюдение на работната
сила

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

12

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

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

Висше образование
(образователна и научна
степен "доктор")

18

Задължително
10.10.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
30.01.2018 г.
образователни
институции,
подготвящи докторанти

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
05.12.2018 г.
държавни и частни
университети,
специализирани висши
училища и колежи

Чрез формуляр на
електронен и хартиен
носител от всички
видове училища:
общообразователни,
специални и
професионални

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Данни за 2017 г. 27.04.2018 г.

Данни за 2018 г. 25.04.2019 г.

Данни за 2018 г. 25.04.2019 г.
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Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

21404

35857

86732

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

21404

35857

86732

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

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

Висше образование
(степени "професионален
бакалавър", "бакалавър",
"магистър")

17

4

Брой записани ученици, новоприети, Изчерпателно
завършили, паралелки, учащи по
Годишно
специалности, персонал (учители,
директори, педагогически
специалисти и друг персонал);
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

1

Основно и средно
образование (начално,
прогимназиално и
гимназиално)

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

16

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 9

Обучение на лица на 16 и повече
Изчерпателно
години за придобиване на
Годишно
професионална квалификация записани курсисти и придобили
професионална квалификация по
пол, възраст и специалности, както
и всички квалификационни курсове
за възрастни по част от професията;
национално ниво

Разработка на таблици с данни за
Изчерпателно
2016 г. по хармонизирана
Годишно
методология на Евростат, ОИСР и
ЮНЕСКО; Изготвяне на метаданни;
национално ниво

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

Финансови таблици за
образованието

1

19

20

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Чрез електронен
формуляр от
професионалните
гимназии и
професионалните
колежи, издаващи
свидетелства за
професионална
квалификация и
удостоверения за
професионално
обучение.
Административни
данни от Националната
агенция за
професионално
образование и обучение
(НАПОО) за дейността
ЦПО
Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници - МФ и МОН

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

12154

23524

10

ЕК
(лева)

12154

23524

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

30.10.2018 г.

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

10

Задължително
12.09.2018 г.

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
Данни за 2017 г. 30.01.2018 г. за 27.04.2018 г.
образователните
институции;
15.02.2018 г. за
административни
данни от
НАПОО.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

Библиотеки

Кина

Филмово производство

Радиопрограмна дейност

22

23

24

25

Изчерпателно
Годишно

Радиопредавания - по произход и
функция, обща продължителност,
приходи и разходи; национално
ниво и статистически райони

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
Българското
национално радио,
лицензираните и
регистрираните
радиооператори

Чрез електронен
формуляр от
Националния филмов
център и частните
продуценти

Чрез електронен
формуляр от всички
кина

Задължително
04.04.2018 г.

Задължително
21.03.2018 г.

Задължително
16.02.2018 г.

Задължително
23.02.2018 г.

Чрез електронен
формуляр от всички
библиотеки с
библиотечен фонд над
200 хил. бр.

Изчерпателно
Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административен
27.04.2018 г.
източник - Национална
библиотека "Св. Св.
Кирил и Методий"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 20.06.2018 г.

7

Срок

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;
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;
Специализирана електронна
публикация: "Книгоиздаване
и печат";
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

9552

9552

11094

8492

13118

11

9552

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

9552

11094

8492

13118

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Вид на произведените филми Изчерпателно
пълнометражни, късометражни и
Годишно
среднометражни, филми за
киномрежата, телевизионни и видео
филми; национално ниво

Библиотечен фонд към 01.01. и
движение, читатели, библиотекари.
Приходи и разходи на
библиотеките; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво
Капацитет (места), екрани, филми
по националност, брой филми,
прожекции, екранодни, зрители,
приходи от билети; национално
ниво и статистически райони

Издателска дейност - книги, Издадени книги и брошури и
вестници и списания
продължаващи издания по
издателства, УДК (Универсална
десетична класификация),
предназначение, тип, годишен и
еднократен тираж; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

21

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1

Читалища

29
Задължително
23.03.2018 г.

Задължително
23.02.2018 г.

Система на здравни сметки Статистическа система за
Изчерпателно
класифициране на разходите за
Годишно
здравеопазване по функции,
изпълнители и финансиращи
източници - сводна разработка по
хармонизирани класификации на
Евростат, ОИСР и СЗО; национално
ниво

Статистически данни
Задължително
на НСИ;
23.02.2018 г.
Данни от
административни
източници - МЗ, НЗОК,
МФ

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

Чрез формуляр на
електронен и хартиен
носител от всички
читалища

Чрез електронен
формуляр от всички
открити за посещение
музеи

19.10.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

Данни за 2017 г. 22.05.2018 г.

7

Срок

Интернет;
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;
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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

17935

30000

10612

10612

9552

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

9552

17935

30000

10612

10612

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

30

Музейни фондове (движими
Изчерпателно
културни ценности). Персонал.
Годишно
Приходи и разходи. Материалнотехническа база. Образователни
програми и публикации; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво

Музеи

28

Задължително
04.04.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
Задължително
формуляр от театрите, 04.04.2018 г.
оперите, оперетите,
цирковете и
музикалните колективи

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

12

Дейност на читалищата, езикови,
Изчерпателно
музикални, балетни и други школи. Веднъж на 5
Членове и ръководни органи.
години
Персонал. Приходи и разходи.

Брой сцени, места, представления, Изчерпателно
посетители, постановки по
Годишно
националност на автора;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво. Приходи и
разходи; брой рецитали, концерти;
национално ниво и статистически
райони

Сценични изкуства

27

Изчерпателно
Годишно

4

Телевизионни предавания - по
произход и функция, приходи и
разходи; национално ниво и
статистически райони

1

Телевизионна програмна
дейност

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

26

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

34

Детски ясли

Персонал, места, обслужени деца;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
Задължително
формуляр и формуляр 09.02.2018 г.
на хартиен носител от
самостоятелните детски
ясли и яслените групи в
детски градини

11.05.2018 г.

03.04.2018 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител от
09.02.2018 г.
домовете за медикосоциални грижи за деца

15.06.2018 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
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 Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
Методологична разработка за
вътрешно ползване

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

28.12.2018 г.

Задължително
16.02.2018 г.лечебни и
здравни
заведения;
28.03.2018 г.- от
административните
източници

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително

Данни на НСИ и
административни
източници - МЗ,
НЦОЗА, НЗОК и др.

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

14274

12732

11676

46763

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

14274

12732

11676

46763

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

33

Проучване и анализ на
Еднократно
потенциалните източници на
информация. Методологическа
работа с цел подготовка за
изпълнение на задълженията на
страната по Регламент на Комисията
в тази област; национално ниво и
статистически райони за част от
показателите
Домове за медико-социални Персонал, леглови фонд, настанени Изчерпателно
грижи за деца
деца по възраст и статус,
Годишно
заболявания на децата; национално
ниво

Нефинансови показатели в
областта на статистика на
общественото
здравеопазване

4

32

1

Лечебни заведения за
Видове заведения, леглови фонд,
Изчерпателно
болнична и извънболнична персонал в заведенията и
Годишно
помощ и здравни заведения практикуващи медицински
специалисти съгласно
методологията на Евростат и ОИСР;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

31

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3

Пре-тестване на нови
променливи за бъдещите
вълни на Европейско
здравно интервю - проект
на ЕК

36

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Данни от
административни
източници - лечебни и
здравни заведения,
регионални здравни
инспекции, общински
администрации, както и
районните
администрации на
София, Пловдив и
Варна (първичен
документ - съобщение
за раждане в случаите
на мъртво раждане,
съобщение за смърт);
ГДГРАО в МРРБ
(електронен файл);
Данни от ИС
"Демография"
Персонално интервю
Доброволно
чрез анкетни карти
пре-тестване март 2018 г.;
пилотно тестване
- в рамките на
третата вълна на
изследването
през 2019 г.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

8

Форма на предоставяне

9

37013

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

37013

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

начало на проекта Доклади;
01.10.2017 г.
Индивидуални данни за
завършване на
Евростат.
проекта - 30.09.2020 г.

29.06.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

14

Пре-тестване на нови променливи за Извадково
бъдещите вълни на Европейското
Еднократно
здравно интервю и пилотно
включване на въпросите в
инструментариума на третата вълна
на изследването през 2019 г. за част
от анкетираните лица.

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

1

Умирания по причини и
смъртност по причини

3

2

№

35

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

Доходи, разходи и
потребление на
домакинствата

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2018)

37

38

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

Данни от
изследването,
проведено през 2018
г.- в края на м.април
2019 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
16.12.2019 г.

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2018 г.
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от
административни
регистри на НОИ и
НАП; използване на
данни от изследването
"Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд" на НСИ

7

Срок

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

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
публикации: "Бюджети на
домакинствата в Република
България" и "Средни цени и
купени количества основни
хранителни и нехранителни
стоки от домакинствата за
периода 2004-2015 г.";
Дипляна "Наблюдение на
домакинските бюджети";
Прессъобщения;
Данни и доклад за качеството
на данните за Евростат;
Въпросници на Евростат и
други международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Данни за 2017 г. 18.04.2018 г.
Данни за:
ІV тр. на 2017 г. 15.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г.16.05.2018 г.;
II тр. на 2018 г. 15.08.2018 г.;
III тр.на 2018 г. 15.11.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю и Доброволно
попълване на дневници
и ретроспективни карти
от домакинствата,
попаднали в извадката

5

Източници и форма
на събиране на
данните

261786

1019017

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

261786

1019017

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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 социално
изключване
Променливи за модул 2018

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

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5

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

Приходи и разходи по схеми и
Изчерпателно
изплатени обезщетения по функции Годишно
- основен модул;
Данни за бенефициентите на пенсии
по схеми и функции - модул за
получателите на пенсии;
национално ниво

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
16.03.2018 г.
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОН, МЗ, МФ

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2017 г.
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от
административни
регистри на НОИ, НАП
и АСП; използване на
данни от изследването
"Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд" на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

26.09.2018 г.

начало на проекта 01.10.2016 г.
завършване на
проекта - 31.03.2018 г.

Данни от
изследването,
проведено през 2017
г.- в края на м.април
2018 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
14.12.2018 г.

7

Срок

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

25065

9568

48040

Държавен
бюджет
(лева)

10

86116

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

25065

95684

48040

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Тестване на допълнителни въпроси
свързани със здравето, оценка на
разбираемост на въпросите,
натоварване на респондентите.

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

16

41

Подготовка за ревизия на
изследването SILC –
Тестване на подвижния
модул Здраве (втори
приоритет) в SILC 2017 проект на ЕК

40

Обработка на данните и формиране
на целеви първостепенни
променливи. Изчисляване на
индикатори за бедност и социално
включване - национално ниво,
статистически райони и области.
Изготвяне на Междинен доклад за
качеството на данните от изследване
2017 г. Формиране на
лонгитудинален компонент и
изготвяне на финален доклад за
качеството

1

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2017)

3

2

№

39

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Престъпления, обвиняеми и Данни за обвиняемите лица,
осъдени лица
престъпленията, завършили с
осъждане и осъдени лица с влезли в
сила присъди; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ
Изчерпателно
Месечно,
тримесечно и
годишно
Чрез формуляр на
хартиен носител,
попълван от органите
на досъдебното и
съдебното
производство следствие, прокуратура,
МВР, МО, съдилищата
на територията на
страната и данни от
административен
източник (ЕИСПП,
поддържана от
администрацията на
Главния прокурор)

Данни на НСИ от
Национални сметки и
от административни
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОН, МЗ, МФ.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

начало на проекта 01.10.2017 г.
завършване на
проекта - 31.01.2020 г.

7

Срок

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Годишни данни за
Задължително
всеки месец до 25- 2017 г. - 16.07.2018 г.
то число за
формуляра на
хартиен носител,
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

102120

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

102120

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

43

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Провеждане на подробен анализ и
Еднократно
извършване на съответните
сравнения между ESSPROS и
Системата на националните сметки
с цел да се обяснят разликите между
двете системи и да се
идентифицират тези, които
произтичат от разлики в
използваните дефиниции и обхват,
както и тези, които се дължат на
други причини.
Подобряване на навременността на
данните от ESSPROS чрез изготвяне
на ранни оценки за основните
агрегати в ESSPROS, по-специално
на социалните помощи,
разпределени по функциите на
ESSPROS. Ранните оценки следва да
бъдат базирани на данните по
COFOG.

1

Събиране на данни за
ESSPROS - проект на ЕК

3

2

№

42

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7

Хармонизиране на данните
от изследването
"Престъпления, обвиняеми
и осъдени лица" и данните
от ЕИСПП

Хармонизиране на данните от
изследването "Престъпления,
обвиняеми и осъдени лица" и
данните от административен
източник ЕИСПП. Подготовка за
внедряване на системата и
използването на данните от
административен източник като
единствен.
Противообществени прояви Брой и видове противообществени
и престъпления на
прояви и престъпления, извършени
малолетните и
от малолетни и непълнолетни;
непълнолетните
национално ниво, статистически
райони, областно ниво

Подготовка и поетапно
въвеждане в
статистическата практика
на страната на
Международната
класификация на
престъпленията за
статистически цели
(МКПСЦ) на ООН/Евростат

Тестване и провеждане на
пилотно изследване за
насилието, базирано на
полов признак - проект на
ЕК

1

44

46

47

Персонално интервю с Доброволно
лица на 18 и повече
септември години чрез анкетни
ноември 2018 г.
карти или
самоанкетиране чрез онлайн въпросник

Данни на НСИ и
административни
източници Министерство на
правосъдието,
Министерство на
вътрешните работи,
Върховна касационна
прокуратура, Висш
съдебен съвет

Чрез формуляр на
Задължително
електронен носител,
09.02.2018 г.
попълван от местните
комисии за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните

Изчерпателно
Годишно

Еднократно

7

Срок

начало на проекта 01.04.2018 г.
завършване на
проекта - 01.02.2019 г.

31.12.2018 г.

20.04.2018 г.

Разработване на национална
пътна карта, съдържаща
основните етапи и действия,
които трябва да се
предприемат от
институциите в процеса на
прилагане на МКПСЦ в
статистическата практика на
страната и адаптиране на
данните от административни
източници.
Аналитичен документ за
съответствието в обхвата на
главите и разделите на
МКПСЦ с тези на
действащия в страната НК
Доклад;
Данни за Евростат.

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Подготовка за използването
на данните от
административен източник
като единствен.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
31.12.2018 г.
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

6

Данни на НСИ и
административен
източник ЕИСПП

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Изчерпателно
Тримесечно

4

Източници и форма
на събиране на
данните

9

21000

21000

15467

11

19284

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

19284

15467

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Провеждане на пилотно наблюдение Извадково
за насилието, базирано на полов
Еднократно
признак сред европейските страни
по единна методология и при
използването на разработен и
утвърден от Евростат хармонизиран
въпросник.

Методологическа работа и
координация на процеса по
поетапно внедряване на МКПСЦ в
статистическата практика и
адаптиране на данните от
административни източници в
съответствие с изискванията на
Евростат.

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

18

45

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

БВП и БДС (КИД - А3) за
регионалните нива на NUTS

БВП - регионално ниво

Производителност на
труда

49

50
Годишно
Тримесечно

Годишно

Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

Статистически данни
на НСИ - годишен
отчет на нефинансовите
предприятия

Данни на НСИ и данни Задължително
от административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Тримесечни и
годишни
предварителни данни
за 2017 г.ІV тр. на 2017 г. 07.03.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 07.06.2018 г.;
ІІ тр. - 07.09.2018 г.;
ІІІ тр. - 07.12.2018 г.
Годишни за 2017 г. 03.10.2018 г.

26.01.2018 г.

Предварителни данни
за 2017 г. 07.03.2018 г.;
Ревизирани данни за
2017 г.
03.10.2018 г.

7

Срок

18898

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

46648

12732

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

18898

12732

46648

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

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

БВП - национално ниво

48

ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9

Финансови сметки

БВП по метода на крайното БВП по елементарни групи разходи Годишно
използване - детайлизирани на крайно използване групи разходи
детайлизирани групи разходи по
стандартна класификация на
разходите на домакинствата по
потребителско предназначение

53

54

2017 г. - 30.09.2018 г.
срок за Евростат;
31.10.2018 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

03.10.2018 г.

Данни на НСИ Задължително
Обобщени данни от
балансите на единиците
по институционални
сектори;
Данни от
административни
източници: "Централен
депозитар" АД,
регистър Булстат, БНБ,
МФ, Фондова борса
Задължително
Данни на НСИ Домакински бюджети,
статистика на
продажбите на дребно;
Данни от
административен
източник:
Консолидирана
фискална програма
(МФ)

Таблици за вътрешно
ползване

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

9

12732

58982

74399

26608

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

12732

58982

74399

26608

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Pазработване на годишни
Изчерпателно
финансови национални сметки
Годишно
(ФНС) за наличностите и
трансакциите, за преоценките и
другите изменения в активите и
пасивите по финансови
инструменти и институционални
сектори за 2017 г. - консолидирани
и неконсолидирани; национално
ниво

Задължително

2015 г. - 28.12.2018 г. Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

8

Форма на предоставяне

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Данни за 2016 г.23.10.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

20

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

Таблици "РесурсИзползване"

52

4

Показатели и балансови позиции по Годишно
институционални сектори съгласно
ЕСС' 2010: (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

1

Нефинансови сметки по
институционални сектори

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

51

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

1

55

3

2

№

БВП - национално ниво

Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

НСИ и
административни
източници

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Тримесечни данни на
Задължително
НСИ и от
административни
източнициКонсолидирана
фискална програма
(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
(АМ) данни на
Тримесечни

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ІV тр. на 2017 г. 14.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 15.05.2018 г.;
ІІ тр. на 2018 г. 14.08.2018 г.;
ІІІ тр. на 2018 г. 14.11.2018 г.

ІV тр. на 2017 г. 07.03.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 07.06.2018 г.;
ІІ тр. на 2018 г. 07.09.2018 г.;
ІІІ тр. на 2018 г. 07.12.2018 г.

7

Срок

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

79603

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

79603

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

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

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1

Заети лица и отработени
човекочасове

57

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Интернет;
Въпросник за Евростат

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

ІV тр. на 2017 г. 07.03.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 07.06.2018 г.;
ІІ тр. на 2018 г. 07.09.2018 г.;
ІІІ тр. на 2018 г. 07.12.2018 г.

8

Форма на предоставяне

ІV тр. на 2017 г. 20.04.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 29.06.2018 г.;
ІІ тр. 24.10.2018 г.;
ІІІ тр. 28.12.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

14178

21501

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

14178

21501

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(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
(АМ)
Данни на НСИ тримесечно
наблюдение на наетите
лица, отработеното
време, средствата за
работна заплата и други
разходи за труд;
Наблюдение на
работната сила

5

Източници и форма
на събиране на
данните

22

Заети лица, наети лица, самонаети
лица, отработени часове (КИД А10) като раздел в Националните
сметки; национално ниво

Нефинансови национални сметки за Тримесечно
сектори "Държавно управление" и
"Останал свят"; национално ниво

1

Нефинансови сметки по
институционални сектори

3

2

№

56

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

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

Фискални данни за
подсектори "Централно
държавно управление" и
"Социално-осигурителни
фондове"

60

31.01.2018 г.;
28.02.2018 г.;
03.04.2018 г.;
03.05.2018 г.;
31.05.2018 г.;
03.07.2018 г.;
31.07.2018 г.;
31.08.2018 г.;
02.10.2018 г.;
31.10.2018 г.;
30.11.2018 г.;
03.01.2019 г.;

ІV тр. на 2017 г. 23.04.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 29.06.2018 г.;
ІІ тр. 22.10.2018 г.;
ІІІ тр. 28.12.2018 г.

Предварителни данни
за 2017 г. 23.04.2018 г.
Актуализирани данни
за 2017 г. 22.10.2018 г.

7

Срок

16321

Интернет;
Въпросник за Евростат

16321

21131

21131

11

Интернет;
Въпросник за Евростат

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

17357

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

17357

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

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

Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Нефинансови национални сметки за Тримесечно
сектор "Държавно управление";
национално ниво

Основни
макроикономически
показатели за сектор
Държавно управление

59

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Нефинансови показатели за Разработване на нефинансови
Годишно
сектор “Държавно
национални сметки за сектор
"Държавно управление"; национално
управление”
ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

58

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

3

2

Нотификационни таблици
за дълга и дефицита на
сектор "Държавно
управление"

Разходи на сектор
"Държавно управление" по
функции на
Класификацията на
функции на държавно
управление (КОФОГ)

Данъци и социални
осигуровки за "Държавно
управление"

№

1

61

62

63

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Данни от
Задължително
административни
източници - НАП, МФ,
НОИ

8

Форма на предоставяне

31.10.2018 г.

Данни за 2017 г. 28.12.2018 г.
(съгласно програмата
за предоставяне на
данни на Евростат)

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

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

Предварителни данни Интернет;
за 2017 г. Въпросник за Евростат
23.04.2018 г.
Актуализирани данни
за 2017 г. 22.10.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

20441

17357

20441

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

20441

17357

20441

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Разработване на годишна таблица за Годишно
данъците и социалните осигуровки
за "Държавно управление" за 2017
г.; национално ниво

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
източници;
Баланси на единиците
по подсектори на
държавно управление,
Консолидирана
фискална програма
(МФ); Данни от БНБ;
Допълнителни
разработки на НСИ
Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

24

Годишни данни за разходи на сектор Годишно
"Държавно управление" по
подсектори и функции на КОФОГ;
национално ниво

Разработване на таблици за
Изчерпателно
нотифициране на дълга и дефицита Годишно
на сектор "Държавно управление",
вкл. по подсектори; национално
ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

66

Индекси на
потребителските цени

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

Данни на НСИ;
Данни от
административни
източници - НАП

Доброволно
Задължително за респондентите,
които
предоставят
стоки и услуги с
тарифни цени:
29.01.2018 г.;
26.02.2018 г.;
28.03.2018 г.;
26.04.2018 г.;
29.05.2018 г.;
28.06.2018 г.;
30.07.2018 г.;
28.08.2018 г.;
27.09.2018 г.;
30.10.2018 г.;
27.11.2018 г.;
27.12.2018 г.

Задължително

Данни на НСИ;
Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

12.01.2018 г.;
15.02.2018 г.;
14.03.2018 г.;
16.04.2018 г.;
15.05.2018 г.;
13.06.2018 г.;
16.07.2018 г.;
14.08.2018 г.;
13.09.2018 г.;
15.10.2018 г.;
14.11.2018 г.;
12.12.2018 г.
(Всички месечни
индекси се обявяват
по окончателни
данни, с изключение
на данните за месец
януари, които на
15.02.2018 г. се
обявяват като
предварителни, а на
14.03.2018 г. - като
окончателни)

25.07.2018 г.

03.10.2018 г.

7

Срок

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

Доклад и изчислителни
таблици

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Доклад

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

998280

23959

23959

11

32773

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

32773

998280

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

Изчисление на средно претеглена
ставка на ДДС за целите на
собствените ресурси

Средно претеглена ставка
на ДДС

65

Годишно

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

Брутен национален доход
(БНД) по пазарни цени

64

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

3

Индекси на цените на жилищата
(HPI): Изменение на пазарните
цени на новите и съществуващите
жилища; национално ниво,
статистически зони, статистически
райони и шестте града с население
над 120 хил. жители
Индекси на цените на жилищата,
обитавани от техните собственици
(OOHI ): Изменение на цените на
жилищата, които са нови за сектор
"Домакинства"; на услугите,
свързани с придобиването и
собствеността на жилищата; на
застраховките, свързани с
жилището; на основния ремонт и
поддържането на жилищата

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

2

Статистика на цените на
жилища: Индекси на
цените на жилищата (HPI) ;
Индекси на цените на
жилищата, обитавани от
техните собственици
(OOHI)

Източници и методи за
изчисляване на паритетите
на покупателната
способност

Осигуряване на
макроикономически сметки
и агрегати, съпроводени от
сателитни сметки и на
измерители на
постиженията в социалната
сфера: Дейност 1
„Статистика на цените методологични и
практически подобрения и
усъвършенствания“ и
Дейност 2 „Показатели за
продажбите на
недвижимите имоти“ блоков проект на ЕК

№

1

67

68

69

Текущо

Извадково
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез електронен
формуляр и формуляр
на хартиен носител от
агенции и фирми за
недвижими имоти,
строители и
инвеститори в
жилищно строителство,
застрахователи,
общински служби,
статистически данни на
НСИ

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително

Задължително 31.01.2018 г.;
30.04.2018 г.;
31.07.2018 г.;
31.10.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат

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

8

Форма на предоставяне

8744

46648

319075

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

78701

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

87445

46648

319075

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
01.07.2017 30.09.2018 г.

30.03.2018 г.;
29.06.2018 г.;
28.09.2018 г.;
28.12.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

26

Дейност 1: Цел 1.А: Автоматично Еднократно
свързване на EAN/GTIN-кодовете
или специфичните кодове,
използвани за маркиране на стоките
в магазините, с кодовете на
класификацията ECOICOP; Цел 1.D:
Използване на цените, регистрирани
чрез Интернет (web-scraping), като
източник за изчисляването на
ХИПЦ.
Дейност 2: Цел 2.А: Тримесечни
показатели за продажбите на
жилища; Цел 2.C: Разработване на
детайлни индекси на цените на
жилищата (по-ниски нива от
национално ниво).

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Осигуряване на
макроикономически сметки
и агрегати, съпроводени от
сателитни сметки и на
измерители на
постиженията в социалната
сфера - Статистика на
цените - проект на ЕК
Осигуряване на
макроикономически сметки
и агрегати, съпроводени от
сателитни сметки и на
измерители на
постиженията в социалната
сфера - Показатели за
недвижимите имоти проект на ЕК
Програма за европейски
сравнения (2017-2018 г.) проект на ЕК

1

70

72

71

3

2

№

8

Форма на предоставяне

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
01.10.2018 31.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

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

начало на проекта 01.11.2016 г.
завършване на
проекта - 31.07.2019 г.

Доброволно
Текущо

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Събиране и предоставяне в Евростат Извадково
на основна статистическа
Годишно
информация за изчисляване на
паритети на покупателна
способност; национално ниво от
страните - членки на ЕС

Чрез формуляр на
хартиен носител от
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
а
а НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
01.10.2018 31.12.2019 г.

Еднократно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Цел 2: Разработване на детайлни
Еднократно
индекси на цените на жилищата (пониски нива от национално ниво).

Цел 1: Внедряване на данни за
транзакциите в процеса на
конструиране и производство на
ХИПЦ;
Цел 3: Усъвършенстване на
методите за оценка на качеството.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

9

49810

Държавен
бюджет
(лева)

116224

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

166034

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 8
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

3

2

№

1

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, несъставящи показатели за 2017 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

Промишлени продукти в
натурално изражение - по
номенклатура ПРОДПРОМ
2017

Продажби на едро и
дребно по групи стоки

74

75

76

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
за нефинансови
предприятия,
съставящи
баланс;
Годишно
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Годишен въпросник на ООН
и международни
организации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

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

Предварителни данни
за 2017 г. - 31.08.2018
г.
Окончателни данни 30.11.2018 г.
Предварителни данни
за 2017 г. - 31.08.2018
г.
Окончателни данни 30.11.2018 г.

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

8

Форма на предоставяне

Предварителни данни
за 2017 г. - 31.08.2018
г.
Окончателни данни 30.11.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
30.11.2018 г.
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ
Задължително
30.04.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

92321

92321

123155

123155

1337810

11

451662

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

451662

1337810

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

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

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

5

Източници и форма
на събиране на
данните

28

Производство и продажби на
Извадково
промишлени продукти в натурално Годишно
и стойностно изражение през 2017
г.; национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, съставящи
показатели за 2017 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

73

ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

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

Чуждестранни преки инвестиции в
нефинансовия сектор към 31.12.;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Бизнес услуги

Чуждестранни преки
инвестиции

79

80

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

Строителство

78

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

1

Търговски обекти за
продажби на дребно

3

2

№

77

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията от
нефинансовия сектор с
чуждестранно участие в
капитала

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия с повече
от 19 заети лица, с
икономическа дейност
"Бизнес услуги"

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно в
стопанисвани от тях
търговски обекти
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията с
икономическа дейност
"Строителство"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Предварителни данни
за 2017 г. - 31.08.2018
г.
Окончателни данни 30.11.2018 г.

Задължително
Данни за 2016 г. 31.03.2018 г. - за 29.06.2018 г.
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително
30.11.2018 г.
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

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

Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
30.11.2018 г.
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

71316

83071

27570

70737

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

71316

83071

27570

70737

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
по определен
критерий
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

Дейност на нефинансовите Консолидирани данни по
Годишно
предприятия, които са
счетоводни показатели; национално
задължени да съставят
ниво
консолидирани финансови
отчети в съответствие с
действащото
законодателство

Демография на
предприятията

83

84
Годишно

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ
Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2018 г.
нефинансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство
Данни от Регистъра на Задължително
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ;
Данни от
административен
източник - Персонален
регистър на
осигурените лица

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

8

Форма на предоставяне

29.06.2018 г. и
Интернет;
31.08.2018 г. за
Прессъобщение;
изпращане данните на Данни за Евростат
Евростат

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2018 г.
заявка

Окончателни данни - Интернет;
30.11.2018 г.
Данни за Евростат ;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни
за 2017 г. - 31.08.2018
г.
Окончателни данни 30.11.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

28534

28534

20943

20943

106196

11

11676

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

11676

106196

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Брой на активните, родените,
оцелелите и умрели предприятия;
разрези по правна форма и
икономически дейности;
национално ниво

Годишно

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи,
пенсионноосигурителни
дружества и
предприятия с
ес о а с а е
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

30

Данни по структурни и счетоводни
показатели за нефинансовите
предприятия; национално ниво,
статистически райони

Показатели по структурна
бизнес статистика за
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Годишно

4

82

1

Разходи за придобиване на Разходи за придобиване на ДМА и
дълготрайни материални
придобити ДМА - общо, в това
активи
число: земя, сгради, строителни
съоръжения и конструкции,
машини, производствено
оборудване и апаратура,
транспортни средства, други;
национално ниво и статистически
райони

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

81

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Дейности за модернизация
при съставянето на
PRODCOM статистика проект на ЕК

Изследване на
международния сорсинг проект на ЕК

88

89

90

Статистика на фамилния
бизнес

87

Годишно

Тримесечно

Основни показатели за
международния сорсинг

Изчерпателно
по определен
критерий
Годишно
Еднократно

Подготовка за прилагане на новите Извадково
изисквания за PRODCOM данни във Еднократно
FRIBS: хармонизиране на
националната практика за отчитане
на производството на ишлеме в
съответствие с новите
методологични указания

Брой на регистрираните и
банкрутиралите (в "ликвидация",
"несъстоятелност" или "в
производство по несъстоятелност")
правни единици; национално ниво
Статистическо изследване на
фамилния бизнес в България.

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс

Данни от Регистъра на
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ
и данни от
административен
източник - Персонален
регистър на
осигурените лица
Данни от
административен
източник - Търговски
регистър към Агенция
по вписванията
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС
Чрез уеб базиран
въпросник

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Дейност на финансовите и
застрахователните
посредници

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

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
финансовите и
застрахователните
посредници

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Данни и доклади,
16.06.2017 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 16.02.2019 г.

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
Окончателни данни - Информационна услуга по
31.03.2018 г. - за 30.11.2018 г.
заявка
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

начало на проекта Данни и доклади,
03.01.2017 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 03.04.2018 г.

Данни за:
Данни за Евростат
III тр. и ІV тр. на 2017
г. - 27.04.2018 г.;
I тр. и II тр. на 2018 г.
- 31.10.2018 г.
Данни за 2017 г. Интернет;
30.11.2018 г.
Информационна услуга по
заявка

31.10.2018 г. за
Данни за Евростат
изпращане данните на
Евростат

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Доброволно

Задължително

Задължително

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

24488

24978

41886

3141

31414

Държавен
бюджет
(лева)

10

58278

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

24488

83256

41886

3141

31414

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Регистрации и банкрути

86

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Брой на активните, родените,
Годишно
оцелелите и умрели предприятия;
разрези по икономически дейности
и големина на предприятието
според броя наети; регионално ниво

1

Регионална бизнес
демография

3

2

№

85

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

Дейност на търговските
банки

Дейност на предприятията
с нестопанска цел

Показатели по структурна
бизнес статистика за
видовете финансови
посредници

94

95

96

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
предприятията с нестопанска цел;
национално ниво

Имущество на търговските банки;
национално ниво

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
специализираните инвестиционни
предприятия; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

30.11.2018 г.

Задължително
31.03.2018 г.

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
търговските банки
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
фондации, асоциации,
съюзи, сдружeния и др.
Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС;
Данни от
административни
източници - БНБ
Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство
Задължително
30.06.2018 г.

Задължително
31.03.2018 г.

Задължително
31.03.2018 г.

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2018 г.
заявка

30.11.2018 г.

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

Информационна услуга по
заявка

31.08.2018 г.

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2018 г.
специализираните
инвестиционни
предприятия

Предварителни данни
за 2017 г. - 31.08.2018
г.
Окончателни данни 30.11.2018 г.

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

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2018 г.
пенсионните дружества
и фондове

31.08.2018 г.

8

Форма на предоставяне

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

31.08.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2018 г.
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

8492

18321

16201

24488

20943

15815

159463

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

20943

15815

159463

8492

18321

16201

24488

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

97

Дейност на
специализираните
инвестиционни
предприятия

93

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

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

32

Данни по структурни и счетоводни Годишно
показатели за търговските банки,
застрахователните предприятия и
доброволните пенсионни фондове;
национално ниво
Дейност на финансовите
Консолидирани данни по
Годишно
предприятия, които са
счетоводни показатели за
задължени да съставят
застрахователите, специализираните
консолидирани финансови инвестиционни предприятия и
отчети в съответствие с
пенсионноосигурителните
действащото
дружества; национално ниво
законодателство

Дейност на пенсионните
дружества и фондове

92

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
застрахователните и
презастрахователни предприятия;
национално ниво

1

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

3

2

№

91

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Цени на производител на
вътрешния и
международния пазар в
промишлеността

Основни промишлени
продукти в натурално
изражение (извадка от
ПРОДПРОМ 2018)

99

100

Извадково
Месечно

Изчерпателно
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ІV тр. на 2017 г. 07.03.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
ІІ тр. - 24.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2018 г.

7

Срок

331280

Месечен въпросник на ООН
и международни
организации; Данни по
споразумения;
Информационна услуга по
заявка

24488

240900

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

30.01.2018 г.;
28.02.2018 г.;
30.03.2018 г.;
30.04.2018 г.;
30.05.2018 г.;
29.06.2018 г.;
30.07.2018 г.;
30.08.2018 г.;
28.09.2018 г.;
30.10.2018 г.;
30.11.2018 г.;
28 12 2018 г
Чрез формуляр на
Задължително
09.01.2018 г.;
хартиен носител или
15-то число на
07.02.2018 г.;
чрез онлайн въвеждане месеца, следващ 07.03.2018 г.;
на данните в ИСКБС от отчетния период 10.04.2018 г.;
нефинансовите
08.05.2018 г.;
предприятия, включени
07.06.2018 г.;
в извадката
09.07.2018 г.;
07.08.2018 г.;
07.09.2018 г.;
09.10.2018 г.;
07.11.2018 г.;
07.12.2018 г.

Задължително
ІV тр. на 2017 г. 09.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 27.04.2018 г.;
ІІ тр. 27.07.2018 г.;
ІІІ тр. 26.10.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляри или
Задължително
чрез онлайн въвеждане 20-то число на
на данните в ИС КБС
отчетния месец
от нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

331280

240900

24488

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Извадково
Производство и продажби на
Месечно
вътрешния пазар на основни
промишлени продукти; национално,
статистически райони и областно
ниво

Изменение на цените на
производител на вътрешния и
международния пазар; национално
ниво

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Застрахователни премии и
обезщетения; национално ниво

1

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

3

2

№

98

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

Продажби в
промишлеността,
строителството, търговията
и услугите

Заетост и разходи за труд

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

1

101

102

103

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

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

Задължително
17-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
18-то число на
месеца, следващ
отчетния месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ІV тр. на 2017 г.13.02.2018 г.;
Предварителни данни
за 2017 г. 22.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г.14.05.2018 г.;
ІІ тр. - 10.08.2018 г.;
ІІІ тр - 12 11 2018 г
ІV тр. на 2017 г. 20.03.2018 г.;
І тр. на 2018 г.22.06.2018 г.;
ІІ тр. - 21.09.2018 г.;
ІІІ тр. - 21.12.2018 г.
IV тр. на 2017 г. 23.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 23.05.2018 г.;
II тр. - 23.08.2018 г.;
III тр. - 23.11.2018 г.

10.01.2018 г.;
08.02.2018 г.;
09.03.2018 г.;
10.04.2018 г.;
09.05.2018 г.;
08.06.2018 г.;
09.07.2018 г.;
08.08.2018 г.;
10.09.2018 г.;
09.10.2018 г.;
08.11.2018 г.;
10.12.2018 г.

7

Срок

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

296768

296768

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

580368

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

296768

296768

580368

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Индекс на разходите за труд;
национално ниво

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

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

34

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

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

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

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

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

106

4

105

1

Разходи за придобиване на Разходи за придобиване на ДМА и Извадково
дълготрайни материални
придобити ДМА - общо и в т.ч. за
Тримесечно
активи
сгради и строителни съоръжения; за
машини, оборудване и транспортни
средства; национално ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

104

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

ІV тр. на 2017 г. 08.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 09.05.2018 г.;
ІІ тр. - 08.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 08.11.2018 г.

IV тр. на 2017 г. 23.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 23.05.2018 г.;
II тр. - 23.08.2018 г.;
III тр. - 23.11.2018 г.

7

Срок

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

Информационна услуга по
заявка

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
IV тр. на 2017 г. 10 дни след
02.02.2018 г.;
отчетния период I тр. на 2018 г. 03.05.2018 г.;
II тр. - 02.08.2018 г.;
III тр. - 02.11.2018 г.

Задължително
18-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

32357

32357

23524

23524

11
296768

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

296768

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

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
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
общинските
администрации

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

Цени на производител в
услугите

Установяване на процеса по Разработване на методология за
производството на новия
изчисляване на показател Индекси
показател Индекси на
на производството в услугите
производството в услугите внедряване в
краткосрочната бизнес
статистика - проект на ЕК

109

110

Статистически данни
на НСИ - тримесечна и
годишна статистическа
и счетоводна
информация за
дейността на
строителните
предприятия
Чрез формуляри или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките
Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСКБС от
предприятията,
извършващи
транспортни,
съобщителни и други
бизнес услуги,
включени в извадките

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ІV тр. на 2017 г. 26.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г.25.05.2018 г.;
ІІ тр.- 24.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 26.11.2018 г.

7

Срок

36139

9071

50536

562479

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

75804

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

9071

126340

562479

36139

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

начало на проекта Доклад за Евростат
01.08.2016 г.
завършване на
проекта - 31.01.2018 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

IV тр. на 2017 г. 02.03.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 04.06.2018 г.;
II тр. - 04.09.2018 г.;
III тр. - 04.12.2018 г.
Задължително
IV тр. на 2017 г. 20-то число след 01.03.2018 г.;
отчетното
I тр. на 2018 г. тримесечие
01.06.2018 г.;
II тр. - 03.09.2018 г.;
III тр. - 03.12.2018 г.

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

36

Индекси на цените на производител Извадково
за товарен автомобилен транспорт и Тримесечно
услуги по преместване; товарен
морски и крайбрежен транспорт;
пътнически въздушен транспорт;
услуги по складиране и съхранение
на товари; услуги по обработка на
товари; универсални пощенски
услуги; други пощенски и куриерски
услуги; далекосъобщителни услуги;
услуги в областта на
информационните технологии;
услуги по наемане и предоставяне
на работна сила; услуги по
почистване; услуги по обработка на
данни, хостинг и подобни дейности;
web-портали; други информационни
услуги; дейности по охрана и
разследване; рекламна дейност и
проучване на пазари; архитектурни
и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи; юридически,
счетоводни и консултантски
дейности; национално ниво

Изменение на цените на
Извадково
производител на извършен основен Тримесечно
ремонт и подобрения на жилища и
жилищни сгради; национално ниво

Цени на производител на
основен ремонт и
подобрения на жилища и
жилищни сгради

108

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изменение на разходите за сградно Тримесечно
строителство, за материали и за труд
при сградното строителство;
национално ниво

1

Разходи за строителство

3

2

№

107

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

Вид, мощност и площ на слънчевите Изчерпателно
панели
Годишно

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

Крайно енергийно и неенергийно
потребление; национално ниво

Характеристики на
слънчевите панели

Цени на електрическата
енергия и природния газ за
битови и крайни небитови
клиенти

Потребление на горива и
енергия

Реализация на енергийни
продукти

113

114

115

116

Ресурси и реализация на
електрическа енергия, топлинна
енергия, природен газ, твърди и
течни горива; национално ниво

Производство и продажби на
Изчерпателно
енергийни продукти в количествено Годишно
и стойностно изражение;
национално ниво

Производство и продажби
на енергийни продукти

112

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляри на
електронен носител от
производителите и
търговците на слънчеви
панели
Чрез формуляри на
електронен носител от
доставчици на крайни
клиенти

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Задължително
30.03.2018 г.

Задължително
31.03.2018 г.

Задължително
02.02.2018 г.
01.08.2018 г.

Задължително
30.03.2018 г.

30.11.2018 г.

30.11.2018 г.

30.03.2018 г.
28.09.2018 г.

30.11.2018 г.

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
енергийни баланси и баланси
на физическите енергийни
потоци

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
енергийни баланси и баланси
на физическите енергийни
потоци

Интернет;
Данни за Евростат

Данни за Евростат

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
енергийни сметки

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
60 дни след отчетния
10-то число след месец:
отчетния месец 30.01.2018 г.;
28.02.2018 г.;
30.03.2018 г.;
30.04.2018 г.;
30.05.2018 г.;
29.06.2018 г.;
30.07.2018 г.;
29.08.2018 г.;
28.09.2018 г.;
30.10.2018 г.;
29.11.2018 г.;
28 12 2018 г
Задължително
30.11.2018 г.
31.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

39326

39326

10612

15903

32547

50696

11

39904

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

39904

10612

15903

32547

50696

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Шестмесечно

Производство и доставки на Производство, внос, износ и
Изчерпателно
енергийни продукти
доставки на въглища и кокс, нефт и Месечно
нефтени продукти, природен газ,
електрическа енергия (вкл.
атомната); национално ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

111

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

Статистически данни
на НСИ

Ресурси и използване на енергийни Изчерпателно
Баланси на физическите
Годишно
енергийни потоци съгласно продукти; национално ниво
Прил. VI на Регламент
538/2014 г. на ЕП и Съвета
Общ енергиен баланс
Ресурси, преобразуване и крайно
Изчерпателно
потребление на енергийни
Годишно
продукти; национално ниво

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

Дял на възобновяемата
Дял на енергията от възобновяеми
енергия в брутното крайно източници общо за страната и по
потребление на енергия
сектори

121

123

125

124

Статистически данни
на НСИ

Чрез формуляр на
електронен носител
Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Задължително
30.03.2018 г.
Задължително
05.06.2018 г.

30.03.2018 г.

30.11.2018 г.

30.11.2018 г.

30.11.2018 г.

28.09.2018 г.

30.11.2018 г.

Данни за 2016 г. 30.04.2018 г.

Данни за Евростат

Данни за Евростат и
международни организации

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

Данни за Евростат

Таблици за съставяне на Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

Интернет;
Данни за Евростат

Таблици за съставяне на Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

Таблици за съставяне на Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

8

Форма на предоставяне

9

16584

38363

6951

21404

22946

23909

16584

38363

6951

21404

22946

23909

6951

6951

13118

11

16201

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

16201

13118

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК

Годишно

Данни относно използването на
Изчерпателно
ядрена енергия за граждански цели Годишно
Количества и фактурирана стойност, Годишно
групирани по четиризначен цифров
код на класа на икономическите
дейности на предприятията и по
области

Статистически данни
на НСИ

Задължително
30.03.2018 г.

Задължително
03.05.2018 г.

30.11.2018 г.

30.11.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

122

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Годишно

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

Доставки на течни
биогорива

120

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Задължително
30.03.2018 г.

Задължително
30.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

38

Изчерпателно
Годишно

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

Комбинирани съоръжения
за електрическа енергия и
топлинна енергия

119

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Вложени горива за производство на Изчерпателно
електрическа енергия и топлинна
Годишно
енергия, производство и мощност на
съоръженията; национално ниво

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

5

Производство на
електрическа енергия и
топлинна енергия

Изчерпателно
Годишно

4

118

Преобразуване на енергийните
ресурси по видове процеси;
национално ниво

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Баланс на
енергопреобразуващите
процеси

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

117

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 8

Товарен автомобилен
транспорт

Железопътен транспорт

128

129

Изчерпателно
Тримесечно

Извадково
Ежеседмично

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 27.02.2018 г.
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи;
Чрез справка на
електронен носител от
Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

Данни за Евростат

8

Форма на предоставяне

30.05.2018 г. Годишни данни за
2017 г.

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

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

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

начало на проекта Доклад и данни за Евростат
19.12.2017 г.
завършване на
проекта - 19.06.2019 г.

30.04.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
IV тр. на 2017 г. седем дни след
27.02.2018 г.;
отчетния период Годишни данни за
2017 г. 15.03.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

Задължително

01.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

15707

12732

256316

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

12732

256316

15707

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

Превозени товари и извършена
работа - общо, по видове превози и
товари (според Единна
класификация на товарите в
транспорта); национално ниво,
статистически райони и областно
ниво; Транспортна дейност на
товарните автомобили според
общото тегло; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво
Превозени товари и пътници и
извършена работа от железопътния
транспорт - общо и по видове
превози; национално ниво
Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Извадково
Еднократно

Събиране на данни за крайното
потребление на енергия в сектор
Индустрия по вид на използването,
по определени продукти и по
технологични процеси

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

Дезагрегиране на
статистиката за крайното
потребление на енергия в
сектор "Индустрия" проект на ЕК

127

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Производство, мощности,
Изчерпателно
използвани горива и характеристики Годишно
на разпределителните мрежи за 2016
и 2017 година.

1

Районни отоплителни и
охладителни системи

3

2

№

126

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 9

Морски транспорт

Речен транспорт

Градски електротранспорт

131

132

133

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Превозени товари и пътници и
извършена работа от речния
транспорт; годишни данни за
наличността, капацитета и
възрастовия състав на речните
плавателни съдове; национално
ниво
Превозени пътници и извършена
работа, пробег; годишни данни за
наличността на тролейбуси и
мотриси за градския
електротранспорт - списъчен брой и
пътнически места; национално ниво
Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията за
градски
електротранспорт

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

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

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

7

Срок

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
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

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

11575

14274

12732

38940

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11575

14274

12732

38940

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Тримесечно

Изчерпателно
Тримесечно

Изчерпателно
Тримесечно

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

40

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

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

1

Пътнически автобусен
транспорт

3

2

№

130

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

135

Пътувания на българи в
чужбина и посещения на
чужденци в България

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

5

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

Месечно

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Годишни данни за
2017 г. 16.03.2018 г.
Месечни данни за
2018 г.29.01.2018 г.;
28.02.2018 г.;
28.03.2018 г.;
27.04.2018 г.;
29.05.2018 г. ;
27.06.2018 г.;
27.07.2018 г.;
28.08.2018 г.;
28.09.2018 г.;
29.10.2018 г.;
28.11.2018 г.;
28.12.2018 г.

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

IV тр. на 2017 г. 27.02.2018 г.;
I тр. на 2018 г. 25.05.2018 г.;
II тр. - 24.08.2018 г.;
III тр.- 23.11.2018 г.

7

Срок

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

Общи печатни и електронни
публикации

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

25065

8492

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

8492

25065

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

Пътуванията на
Задължително
български граждани зад 20-то число след
граница и посещенията отчетния месец
на граждани от ЕСстатистически данни на
НСИ и на МВР

Електронен формуляр

134

4

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

Тръбопроводен транспорт

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Чрез формуляр на
хартиен носител

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

а) Магистрален
Изчерпателно
нефтопродуктопровод
Тримесечно
Транспортиран суров нефт и
нефтопродукти; товарен капацитет и
дължина на магистралния
нефтопродуктопровод; национално
ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

3

2

Преминаващи български и
чужди граждани през
граничните пунктове на Р
България

Места за настаняване

№

1

136

137

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез електронен и на
хартиен носител
формуляр от хотели,
къмпинги, хижи и
други места за
краткосрочно
настаняване с над 10
легла

7

Срок

192395

63607

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

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Годишни данни за
2017 г. 16.03.2018 г.
Месечни данни за
2018 г.29.01.2018 г.;
28.02.2018 г.;
28.03.2018 г.;
27.04.2018 г.;
29.05.2018 г. ;
27.06.2018 г.;
27.07.2018 г.;
28.08.2018 г.;
28.09.2018 г.;
29.10.2018 г.;
28.11.2018 г.;
28 12 2018 г
Задължително
Годишни данни за
10-то число след 2017 г. отчетния месец 23.02.2018 г.;
Месечни данни за
2018 г.12.01.2018 г.;
12.02.2018 г.;
13.03.2018 г.;
12.04.2018 г.;
11.05.2018 г. ;
12.06.2018 г.;
11.07.2018 г.;
10.08.2018 г.;
13.09.2018 г.;
11.10.2018 г.;
12.11.2018 г.;
12 12 2018 г

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю на Доброволно
лицата, преминаващи
през граничните
пунктове на Р България

5

Източници и форма
на събиране на
данните

63607

192395

11

Бюджет
(лева)

42

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

Пътувания на български и
Извадково
чуждестранни граждани,
Месечно
външномиграционни потоци,
емигранти и имигранти по различни
демографски и икономически
характеристики; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Поддържане и
актуализация на Регистъра
на статистическите
единици

Методологична работа по
Месечно
определяне и актуализация на
единиците от вида "предприятие",
"местна единица" и "група
предприятия" в РСЕ. Изследване на
качеството и обхвата на бизнес
регистъра. Поддържане на
метаданни и обработка на данни от
административни регистри и
информационни системи с цел
актуализиране характеристиките на
единиците

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР
31.12.2018 г.

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

14.12.2018 г.

Задължително

8

Форма на предоставяне

Окончателни данни за Интернет;
2017 г. Общи печатни и електронни
30.03.2018 г.
публикации;
Предварителни данни -Прессъобщение;
IV тр. на 2017 г. Въпросник за Евростат и
20.02.2018 г.;
международни организации;
І тр. на 2018 г. Информационна услуга по
23.05.2018 г.;
заявка
ІІ тр. на 2018 г.22.08.2018 г.;
ІІІ тр. на 2018 г.21.11.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Доброволно
IV тр. на 2017 г.02-16.01.2018 г.
І тр. на 2018 г.02-18.04.2018 г.
ІІ тр. 02-16.07.2018 г.
ІІІ тр. 01-15.10.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез справка на
Задължително
хартиен или електронен
носител за съответните
видове статистически
единици и данни от
административни
източници - Търговски
регистър, БУЛСТАТ,
Персонален регистър на
осигурените лица

Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници - БНБ,
Министерство на
туризма

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

71952

12154

117566

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

71952

12154

117566

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

140

Извадково
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

Сателитни сметки за
туризма

139

1

Туристически пътувания и Лични и професионални пътувания
разходи за туризъм на
на населението в страната и
населението
чужбина; национално ниво

3

2

№

138

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

Обработка на данни от РСЕ Обработка на масиви от данни с цел Месечно
с цел изпълнение на
изпълнение на специфични заявки
специфични заявки
на вътрешни и външни потребители

143

145

144
Регистър на
статистическите
единици, Еврогруп
регистър, Интернет

Регистър на
статистическите
единици, Еврогруп
регистър, IPT, Интернет

Дейности, свързани с профилиране Еднократно
на големи мултинационални групи
предприятия и валидиране на данни
в ЕвроГруп регистъра (EGR), чрез
използване на интерактивния модул
EGR IM.

Дейности, свързани с профилиране Еднократно
на големи мултинационални групи
предприятия и валидиране на данни
в ЕвроГруп регистъра (EGR), чрез
използване на интерактивното
приложение IPT.

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ)
Задължително

Задължително

Информационна услуга по
заявка

Данни предоставяни на
отделите в НСИ - web услуга,
електронен носител

Данни за Евростат

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Данни и доклади,
01.01.2018 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 31.03.2019 г.

начало на проекта Данни и доклади,
01.04.2017 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 28.02.2018 г.

31.12.2018 г.

31.12.2018 г.

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ).

Задължително

31.01.2018 г.
30.03.2018 г.
31.05.2018 г.
30.10.2018 г.
30.11.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Регистър на
Задължително
статистическите
единици (РСЕ) и
административни
източници - Търговски
регистър и БУЛСТАТ.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

2772

71952

71952

33089

Държавен
бюджет
(лева)

10

52671

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

55443

71952

71952

33089

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Стъпки към прилагане на
дефиницията за
статистическите единици в
бизнес статистиката и
профилиране в рамките на
ESS.VIP ESBRs проект проект на ЕК
Стъпки към прилагане на
Европейската система от
оперативно съвместими
статистически бизнес
регистри (ESBRs) - проект
на ЕК

Годишно
Предоставяне на съвкупност от
български правни единици, членове
на групи предприятия на
Европейско ниво. Идентифициране
на чуждите правни единици,
участващи в многонационални
групи предприятия на национално
ниво. Формиране на съвкупности от
единици, релации и данни за тях,
описващи групите предприятия в
РСЕ и изпращане за вписване в
ЕвроГруп регистъра на Евростат
Обработка на данни от РСЕ Дефиниране на съвкупности и
Месечно
при формиране извадките обработка на данни от РСЕ при
за статистическите
формиране извадките за
изследвания на
статистическите изследвания на
предприятията
предприятията

141

5

Източници и форма
на събиране на
данните

44

142

Подготовка и обмен на
данни за многонационални
групи предприятия с цел
актуализация на ЕвроГруп
регистъра (ЕГР) на
Евростат

1

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

Пилотни проекти по
оперативна съвместимост –
Стъпки към прилагане на
Европейската система от
оперативно съвместими
бизнес регистри (ESBRs) проект на ЕК

№

1

146

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Данни от Интрастат
декларации на
електронен носител от
НАП

Извадково,
Фирми над
прага за
наблюдение
Месечно

Вътрешнообщностна
търговия със стоки Интрастат

148

8

Форма на предоставяне

Задължително
70 дни след
до 18-то и до 28- референтния период
мо число на
месеца, следващ
референтния
период

Интернет;
Прессъобщение -месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение - месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка

начало на проекта Данни и доклади,
01.01.2018 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 30.06.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
40 дни след
до 10-то число на референтния период
месеца, следващ
референтния
период

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

61487

63029

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

61487

63029

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Обем на изнесените и внесените
стоки за/от страните от ЕС, общо и
по страни - партньори; национално
ниво

Данни от
административен
източник - АМ - Единен
административен
документ (ЕАД), на
електронен носител и
на хартиен носител
(при аварийна
процедура);
Статистически
формуляр за някои
специфични движения на електронен носител
от специализирани
търговски фирми.
специфични движения на електронен носител
от специализирани
търговски фирми

Търговия със стоки с трети Обем на изнесените и внесените
Изчерпателно
страни - Екстрастат
стоки за/от трети страни, общо и по Месечно
страни - партньори; национално
ниво

Регистър на
статистическите
единици, Еврогруп
регистър, IPT

5

Източници и форма
на събиране на
данните

147

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Еднократно
Дейности, свързани с
усъвършенстване на технологията
по обмен на данни между
националните бизнес регистри
(SBRs) и ЕвроГруп регистъра (EGR
2.0). Дейности, свързани с
подобряване и оценка на качеството
на информацията за
мултинационални групи
предприятия в националните бизнес
регистри (SBRs), базата данни от
профилирането (IPT) и ЕвроГруп
регистъра (EGR 2.0).

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия" и
данни от Бизнес
регистъра

Индекси на цени на износа Изменение на цените на
и вноса
търгуваните стоки на външните
пазари; национално ниво

Външна търговия според
Обединяване на информацията за
Годишно
бизнес характеристиките на търговските потоци с бизнес
предприятията
характеристиките на предприятията
(вид дейност съгласно раздела
или двузначното ниво на
статистическата класификация на
икономическите дейности (NACE) и
клас по размер на предприятието)
Качество на
Подготовка на таблици за оценка на Еднократно
външнотърговската
качеството според критериите на
статистика
Евростат

150

151

Годишно

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

8

Форма на предоставяне

Съгласно графика на
Евростат

Съгласно графика на
Евростат

95 дни след
референтния период

Доклад за Евростат

Файлове с данни за Евростат

Интернет

Окончателни данни - Интернет;
12.09.2018 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросници за
международни организации;
Бази данни на Евростат и
ООН;
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ.
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни -Интернет;
70 дни след
Прессъобщение - месечно;
референтния период Въпросник за Евростат и
международни организации
Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

9071

10612

12154

27570

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

9071

10612

12154

27570

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ - Обединени
файлове Екстрастат и
Интрастат

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

46

152

Статистически данни
на НСИ

Тримесечно

Стокообмен на Р България

5

149

4

3

2

1

Източници и форма
на събиране на
данните

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Определяне на праговете за
Еднократно
деклариране, праговете за
статистическа стойност и праг за
опростено деклариране на единични
сделки с ниска стойност по
системата Интрастат за 2019 г.

Стойност на износа и вноса за/от
Годишно
трети страни по валута на
фактуриране (лева, евро, щатски
долари, друга валута), групирани на
база на SITC (Стандартна
външнотърговска класификация) в
следните три групи:
1 - необработени (сурови) материали
(с изключение на горивата) според
сектори 0 - 4 от SITC, с изключение
на раздел 33,
2 - нефт и рафинирани
нефтопродукти според раздел 33 от
SITC,
3 - готови продукти според сектори
5 8 от SITC

Прагове по Системата
Интрастат

Външна търговия с трети
страни по валута на
фактуриране

154

155

Месечно

4

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

1

Статистически оценки на
липсващите
външнотърговски данни

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

153

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия"
получени от АМ от
Единен
административен
документ (ЕАД)

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

31.03.2018 г.

19.10.2018 г.

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

7

Срок

Файлове с данни за Евростат

Интернет;
Държавен вестник;
НАП

Интернет;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

5655

10612

10612

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

5655

10612

10612

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 8
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

3

2

№

1

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Годишен отчет на
земеделските стопанства

157

Ресурси и използване на
селскостопанската продукция;
наличност и движение на
селскостопанските животни;
разходи за селскостопанската
дейност; преработена
селскостопанска продукция;
национално ниво

Ресурси и използване на
селскостопанската продукция;
разходи за производство на някои
специфични култури; разпределение
и реализация на продуктите от
животновъдството, движение на
младите животни и животните за
угояване и продукцията от
отглеждането им, движение на
животните от основните стада;
разходи за междинно потребление и
основен капитал; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво
Разработване на
Крайна продукция, междинно
тримесечни и годишни
потребление и добавена стойност,
данни за сметка
второстепенни неселскостопански
"Производство" за селското дейности (неотделими); национално
стопанство по текущи и
ниво
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

Икономически сметки за
селското стопанство

156

Данни на НСИ

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно
Задължително
01.06.2018 г.

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

9530

Таблици с данни за
ІV тр. и
предварителни данни Нефинансови национални
за 2017 г. - 23.02.2018 сметки
г.;
І тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2017 г. 23.08.2018 г.;
ІІІ тр - 23 11 2018 г

180197

101571

Таблици с данни за
Нефинансови национални
сметки

9

Информационна услуга по
заявка

31.07.2018 г.

ІV тр. на 2017 г. 23.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
ІІ тр. - 23.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2018 г.

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

9530

101571

180197

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно,
Годишно

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр; от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

Извадково;
Тримесечно

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

48

158

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Актуализиране
номенклатурата за
изследването на цените на
продуктите за растителна
защита

162

163

Цени на производител в
селското стопанство

161

Изчисляване на сметките:
"Производство", "Формиране на
дохода", "Доход на предприятието"
и "Капитал" съгласно методологията
на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и
горското стопанство); ниво
статистически райони
Изчисляване на цени на
селскостопанските продукти и
животни на "изхода на земеделското
стопанство". Изчисляване на
индекси на селскостопанската
продукция; национално ниво

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Еднократно

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Годишно

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр; данни от
наблюдения,
провеждани от други
отдели в НСИ

Втора оценка за 2017
г. - 16.02.2018 г.;
Окончателни данни за
2016 г. и
предварителни данни
за 2017 г. - 18.10.2018
г.;
Първа оценка за 2018
г - 19 12 2018 г
Окончателни данни за
2016 г. - 18.10.2018 г.

7

Срок

Задължително
ІV тр. и годишни
10-то число след данни за 2017 г. отчетния период 27.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 29.05.2018 г.;
ІІ тр. - 24.08.2018 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2018 г. - 27.11.2018 г.

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

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

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение (за първата
оценка за 2018 г.);
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
ІV тр. и годишни
10-то число след данни за 2017 г. отчетния период 27.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 29.05.2018 г.;
ІІ тр. - 24.08.2018 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2018 г. - 27.11.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен off-line Задължително
формуляр
25.01.2018 г.

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр

Данни от наблюдения
на НСИ и МЗХГ,
административни данни
от МЗХГ и ДФ
"Земеделие" Разплащателна агенция

Данни от наблюдения
на НСИ и МЗХГ,
административни данни
от МЗХГ и ДФ
"Земеделие" Разплащателна агенция

5

Източници и форма
на събиране на
данните

137793

33089

33089

137793

155529

7865

155529

11

13695

7865

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

13695

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Дефиниране на продуктите за
наблюдение с техните количествени
и качествени характеристики.
Изчисляване на тримесечни и
годишни цени по продукти за 2015 и
2017 година
Цени на стоките и услугите Цени на стоките и услугите за
за текущо потребление в
текущо потребление на "входа на
селското стопанство
земеделското стопанство":
а) минерални торове;
б) фуражи;
в) препарати за растителна защита;
г) ветеринарномедицински
продукти;
д) посевен и посадъчен материал;
Изчисляване на индекси на цените
на стоките и услугите за текущо
потребление в селското стопанство;
национално ниво

Регионални икономически
сметки за селското
стопанство

160

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчисляване на сметките:
Годишно
"Производство", "Формиране на
дохода", "Доход на предприятието"
и "Капитал" съгласно методологията
на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и
горското стопанство); национално
ниво

1

Икономически сметки за
селското стопанство

3

2

№

159

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

3

2

Индекси на стоките и
услугите с инвестиционно
предназначение в селското
стопанство. Общ индекс на
вложенията в селското
стопанство

Цени на земеделската земя Брой на сделките и на сключените
и рентата в селското
договори за аренда/наем на
стопанство
земеделска земя; размер на
продадената/арендуваната
земеделска земя; средни цени на
сделките и на договорите за аренда
на земеделската земя; национално
ниво, статистически райони,
области

№

1

164

165

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

Годишен отчет на
предприятия, извършващи
горскостопанска дейност

167

Ресурси и използване на продуктите Изчерпателно
от горското стопанство и
Годишно
дърводобива в натура и стойност,
услуги, свързани с горското
стопанство и дърводобива, разходи
за извършената горскостопанска
дейност, потребление на основен
капитал; вложен труд за
горскостопанска дейност;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Тримесечни данни на
НСИ; административни
източници - ИАГ

Разработване на
Продукция, междинно потребление Тримесечно
тримесечни и годишни
и добавена стойност в горското
данни за сметка
стопанство; национално ниво
"Производство" за горското
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

Задължително
18.05.2018 г.

Задължително
01.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ІV тр. на 2017 г. и
предварителни данни
за 2017 г. - 23.02.2018
г.;
І тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2017 г. 23.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2018 г.
29.06.2018 г.

ІV тр. и годишни
данни за 2017 г. 27.02.2018 г.;
І тр. на 2018 г. 29.05.2018 г.;
ІІ тр. - 24.08.2018 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2018 г. - 27.11.2018 г.
24.04.2018 г.

7

Срок

Информационна услуга по
заявка

Таблици с данни за
Националните нефинансови
сметки

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

3657

25450

25450

27232

11

2749

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

2749

27232

3657

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

166

Чрез електронен (offline) от земеделските
стопанства, водещи
счетоводство и от
фондовете за
земеделска земя

Данни от други
наблюдения,
провеждани от НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

50

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

Изчисляване на индекси на стоките Тримесечно
и услугите с инвестиционно
предназначение в селското
стопанство; Изчисляване на общ
индекс на вложенията в селското
стопанство; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

170

Разработване на
Продукция, междинно потребление Тримесечно
тримесечни и годишни
и добавена стойност от рибното
данни за сметка
стопанство; национално ниво
"Производство" за рибното
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

Данни на ИАРА, други
изследвания,
провеждани от НСИ

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

Годишни данни на
НСИ; данни на ИАГ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
Тримесечен
въпросник: 15-то
число след
отчетното
тримесечие

12.10 2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

ІV тр. и
Таблици с данни за
предварителни данни Националните икономически
за 2017 г. - 23.02.2018 сметки
г.;
І тр. на 2018 г. 21.05.2018 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2017 г. 23.08.2018 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2018 г.

ІV тр. и годишни
Интернет;
данни за 2017 г. Информационна услуга по
27.02.2018 г.;
заявка
І тр. на 2018 г. 29.05.2018 г.;
ІІ тр. - 24.08.2018 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2018 г. - 27.11.2018 г.

Окончателни данни за Въпросник на Евростат;
2016 г. - 31.10.2018 г. Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

2368

8203

6108

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

2368

8203

6108

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА НА РИБНОТО СТОПАНСТВО

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Изчисляване на цени на продуктите
от дърводобива и на индекси на
цените на производител в горското
стопанство; национално ниво

Цени на производител в
горското стопанство

169

4

Изчисляване на данни за сметките: Годишно
"Производство", "Формиране на
дохода" и "Доход на предприятието"
съгласно методологията на Евростат
"IEEAF - Integrated Environmental
and Economic Accountig for Forests",
национално ниво

1

Икономически сметки за
горското стопанство

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

168

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

3

2

№

1

Инвестиционна активност
в промишлеността проект на ЕК

173

Инвестиционни намерения; насоки
на инвестиране; фактори, влияещи
върху инвестиционните решения;
национално ниво
Извадково
Двукратно:
м. март и
м. октомври

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

13.04.2018 г.;
14.11.2018 г.

Задължително
20.03.2018 г.;
22.10.2018 г.

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

Ключови показатели за
България

Основни икономически и финансови Тримесечно
показатели за България

Статистически данни
на НСИ; БНБ

05.04.2018 г.;
06.07.2018 г.;
05.10.2018 г.;
28.12.2018 г.

29.01.2018 г.;
28.02.2018 г.;
29.03.2018 г.;
30.04.2018 г.;
30.05.2018 г.;
29.06.2018 г.;
30.07.2018 г.;
29.08.2018 г.;
28.09.2018 г.;
29.10.2018 г.;
29.11.2018 г.;
28.12.2018 г.

07.02.2018 г.;
09.05.2018 г.;
07.08.2018 г.;
07.11.2018 г.

Задължително
10-то число на
месеца

Доброволно
10.01.2018 г.;
10.04.2018 г.;
11.07.2018 г.;
10.10.2018 г.

7

Срок

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

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Чрез WEB базирано
приложение и
формуляр на хартиен
носител от
промишлените,
строителните,
търговските и
предприятията от
сектора на услугите

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

10612

10612

229518

117284

11

126816

112234

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

126816

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

174

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

172

Краткосрочни икономически
Извадково
показатели за финансовото
Тримесечно
състояние на домакинствата, общата
икономическа ситуация в страната,
инфлацията, безработицата и други;
национално ниво

5

Източници и форма
на събиране на
данните

52

ТЕМА 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

Наблюдение на
потребителите

171

ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Изграждане на
статистическа база и на
информационна система за
мониторинг на европейски
и национални стратегии и
регионална политика

Текущо поддържане на
статистическите данни за
стратегията Европа 2020 и
националната програма за
развитие "България 2020"

Статистическа система от
индикатори за устойчиво
развитие

Разработване на система от Методологическа разработка и
статистически индикатори пилотни данни по списъка от
"Цели за устойчиво
индикатори, приет от Евростат
развитие 2030"

1

175

176

177

178

4

Текущо

Текущо

Източници на емисии

Изчисляване на емисиите на вредни
вещества в атмосферата въз основа
на данните за потребените горива и
някои суровини, и произведената
продукция; национално ниво
Неизчерпателн
о (изучаване на
основния
масив)
Годишно

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Основни индикатори за устойчиво
развитие

Задължително

Задължително

Задължително

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 25.04.2018 г.
носител от стопански
субекти - емисионни
източници

Статистически данни
на НСИ; други
административни
източници

Статистически данни
на НСИ; други
административни
източници

Статистически данни
на НСИ; други
източници

Статистически данни
на НСИ; други
административни
източници

5

Източници и форма
на събиране на
данните

20.12.2018 г.

30.08.2018 г.

Текущо в
съответствие със
сроковете на
статистическите
изследвания - краен
срок - 31.12.2018 г.
30.05.2018 г.

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

Интернет

Интернет, публикация

Интернет,
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

01.12.2018 г. Интернет
съгласно сроковете по
проекта.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

61487

30000

11676

6323

Държавен
бюджет
(лева)

Оперативна
програма
"Добро
управление"

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

6323

61487

30000

11676

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

179

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Информационната система за
Текущо
мониторинг на европейски и
национални стратегии има за
основна цел разработването на
статистическа рамка и процедури за
събиране на информация с цел
оптимизация на процесите на обмен
на данни и достъпност и публичност
на информацията за регулярно
наблюдение и оценка на
изпълнението на национални и
европейски стратегии с цел
използването им при вземане на
управленчески решения и
реализация на политиките
Основни показатели по стратегията Годишно
Европа 2020 и националната
програма за развитие "България
2020"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

1

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
ведомства,
осъществяващи
дейности за околната
среда

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от
селскостопанска
дейност
Чрез формуляр на
електронен носител от
общинските
администрации

Задължително
13.04.2018 г.

Задължително
04.04.2018 г.

Задължително
15.05.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

7

Срок

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

9071

96689

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

9071

96689

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Ведомствени наблюдения

Изчерпателно
Годишно

Общински отпадъци и депа за
отпадъци; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво; Данъчни приходи и
общински такси; приходи от такси
за битови отпадъци; извършени
разходи за битови отпадъци;
национално ниво
Шумови нива; Защитени територии
и защитени зони от Националната
екологична мрежа, защитени
растителни и животински видове и
защитени вековни дървета;
национално ниво

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15.05.2018 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от дейността
си

5

Източници и форма
на събиране на
данните

54

181

Извадково
Годишно

Извадково
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Отпадъци от селското, горското и
рибното стопанство по видове;
национално ниво

Образуване, обезвреждане и
Отпадъци
оползотворяване на отпадъци от
(селскостопански,
производствени, общински) дейността по видове и
икономически дейности;
национално ниво

3

2

№

180

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

1

Движение на
дълготрайните материални
активи с екологично
предназначение

Наличност и движение на ДМА с
екологично предназначение;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво;
По направления за околната среда;
национално ниво
Изчерпателно
Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
хартиен, електронен
носител или чрез
онлайн въвеждане на
данни в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс
Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от стопански
субекти, имащи
налични или придобити
през годината ДМА с
екологично
предназначение
Задължително
12.04.2018 г.

Задължително
31.03.2018 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 12.04.2018 г.
носител от стопански
субекти, извършили
екологични разходи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

7

Срок

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение,
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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

26615

47821

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

26615

47821

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

183

Комбинирано
(изчерпателно/
извадково)
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Разходи за придобиване и
Изчерпателно
поддържане на дълготрайни
Годишно
материални и нематериални активи
с екологично предназначение, по
направления за околната среда;
национално ниво

Разходи за опазване и
Разходи за опазване и
възстановяване на околната възстановяване на околната среда разходи за придобиване и
среда
поддържане на ДМА и ДНМА с
екологично предназначение и
извършени мероприятия;
национално ниво

3

2

№

182

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

Данъци и такси

185

Изчерпателно
Годишно

Водоползване за производство на
хидроенергия

Данъци и такси за превозни
средства, за замърсяване, за
ползване на ресурси и други;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Състояние и разходи на общинските Изчерпателно
администрации за водоснабдителна Годишно
инфраструктура; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Стопански субекти,
извършващи услуги по
водоснабдяване чрез
хидромелиоративни
системи - чрез
формуляр на
електронен носител
Чрез формуляр на
хартиен, електронен
носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
общинските
администрации
Чрез формуляр на
хартиен, електронен
носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори
20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

20.12.2018 г.

7

Срок

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение,
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
20.12.2018 г.
31.03.2018 г. за предприятията
по ЗКПО;
30.04.2018 г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ.

Задължително
31.03.2018 г.

Задължително
27.02.2018 г.

Задължително
27.02.2018 г.

Задължително
21.03.2018 г.

Задължително
21.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

60524

65734

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

60524

65734

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Водоснабдяване чрез напоителни
системи: водовземане и доставяне
на вода; национално и регионално
ниво.

Водноелектрически
централи ( ВЕЦ
/ПАВЕЦ ) - чрез
формуляр на
електронен носител
ВиК оператори и други,
извършващи услуги по
водоснабдяване,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчните води от
населените места - чрез
формуляр на
електронен носител

Стопански субекти,
ползващи над 36 хил.
куб. м вода/год. - чрез
формуляр на
електронен носител

5

Източници и форма
на събиране на
данните

56

Водоснабдяване, канализация и
Изчерпателно
пречистване: събиране, пречистване Годишно
и доставяне на вода; отвеждане и
пречистване на отпадъчни води от
населените места, пречиствателни
станции за питейни води и
отпадъчни води; канализационна и
водопроводна мрежа; водни услуги
за населението; национално и
регионално ниво.

Неизчерпателн
о (изучаване на
основния
масив)
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

1

Статистика на водите

3

2

№

184

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Общо изразходвани
средства за опазване на
околната среда (инвестиции
и текущи), получени от
субсидии и други
източници

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

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

1

186

187

188

Общо изразходвани средства за
Изчерпателно
опазване на околната среда
Годишно
(инвестиции и текущи), получени от
субсидии и други източници;
национално ниво

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

20.12.2018 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

9

13695

46071

45705

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

13695

46071

45705

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Задължително
16.05.2018 г.

20.12.2018 г.

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
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
Чрез формуляр на
електронен носител от
стопански субекти,
осъществяващи
добивна дейност и от
притежатели на
концесии за добив на
подземни богатства.

Задължително
15.05.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

20.12.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Чрез формуляр на
31.03.2018 г.
хартиен, електронен
носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс и
бюджетни предприятия,
изразходвали средства
за околната среда,
получени от субсидии и
други източници

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

Ежегодни докладвания на данни по Годишно
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

Ежегодни докладвания на данни по Годишно
два модула на Регламента
/внедряване/:
а/ Приложение 4 - Сметки за
разходите за опазване на околната
среда;
б/ Приложение 5 - Сметки за
сектора на екологичните стоки и
услуги
Изготвяне и представяне в Евростат
на таблици и на доклади за
качеството на данните по модулите
на Регламента; национално ниво;

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

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

Докладвания по Регламент
(ЕС) 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета от 16 април 2014
г. относно европейските
икономически сметки за
околната среда

1

189

190

191

Събиране на данни за стойностни
Изчерпателно
показатели по икономически
Годишно
променливи (приходи, разходи,
заети, износ и др.) и по направления
за околната среда за сектора на
производителите на екологични
стоки и услуги; национално ниво

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Съгласно Регламента Въпросници на Евростат

9

43795

47252

87022

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

43795

47252

87022

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници

Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Съгласно Регламента Въпросници на Евростат

20.12.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

58

Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 10.05.2018 г.
носител от стопански
субекти, производители
на стоки и услуги,
свързани с опазване на
околната среда

5

Източници и форма
на събиране на
данните

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

1

Внос и износ на отпадъци - Внос и износ на отпадъци
проект на ЕК

Краткосрочна статистика
на жилищните сгради

Жилищен фонд

197

Чрез формуляр на
електронен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните от
общинските
администрации и
регионалните ДНСК

Статистически данни
на НСИ за жилищния
фонд от предходната
година,
новопостроените и
съборени жилища през
годината

Изчерпателно
Брой и структура на жилищния
Годишно
фонд - жилища по форма на
собственост, брой на стаите,
благоустроеност, етажност, полезна
площ, конструкция и периоди на
построяване; национално ниво,
статистически райони, области и
общини

Статистически данни
на НСИ; Данни от
административни
източници

Брой и структура на
Изчерпателно
новопостроените и съборени сгради - Тримесечно
по конструкция, етажност, форма на
собственост, площ и брой на
жилищата; национално ниво,
статистически райони, области

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Еднократно

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

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

08.06.2018 г.

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

Интернет;
Данни за 2017 г. Общи печатни и електронни
09.05.2018 г.
Предварителни данни -публикации;
IV тр. на 2017 г. Прессъобщение;
09.02.2018 г.;
Информационна услуга по
I тр. на 2018 г. заявка
11.05.2018 г.;
II тр. - 08.08.2018 г.;
III тр. - 07.11.2018 г.

Начало - 18.09.2017 г. Доклад
Приключване на
проекта - 18.05.2018 г.

Начало - 15.01.2018 г. Доклад
Приключване на
проекта - 15.01.2019 г.

Начало - 01.02.2018 г. Доклад
Приключване на
проекта - 01.04.2019 г.

8

Форма на предоставяне

Начало - 01.02.2017 г. Доклад
Приключване на
проекта - 01.02.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

10612

36821

25464

Държавен
бюджет
(лева)

10

59417

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10612

36821

84881

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

196

Еднократно

Еднократно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Подобряване на методите за
Еднократно
разпределяне на емисиите от пътния
транспорт и използването на
енергия от сектор домакинства по
NACE Rev.2 за AEA и PEFA

195

194

Пилотно изследване на
обхвата и състоянието на
екосистемните сметки във
физическо изражение проект на ЕК
Подобряване на методите за
разпределяне на емисиите
от пътния транспорт и
използването на енергия от
сектор домакинства по
NACE Rev.2 за AEA и
PEFA - проект на ЕК

193

Обхват и състояние на
екосистемните сметки във
физическо изражение

Субсидии за околната среда Субсидии за околната среда и
и подобни трансфери подобни трансфери
проект на ЕК

3

2

№

192

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

3

2

№

1

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Данни съгласно показателите на
Евростат

Актуализация на базата с
регионални данни на
Евростат

Система за обработка на
цифрова географска
информация

199

200

Текущо

Годишно

Статистически данни
на НСИ;
Цифрови модели на
административнотериториалните
единици

Растерни и векторни
цифрови данни от
административни и
други източници
(Агенция по геодезия,
картография и
кадастър, МЗХГ,
МОСВ, ИАОС и др.)

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ и други
източници

Задължително

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

8

Форма на предоставяне

31.12.2018 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщения.

Съобразно сроковете Въпросници за Евростат
на Евростат по
отделните
статистически
области
31.12.2018 г.
Информационна услуга

28.12.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

20441

23524

10034

514933

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

20441

23524

10034

514933

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Използване на набор от
Текущо
пространствени данни, включващи
различни административнотериториални географски нива национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места - за обработка и
агрегиране на статистическа
информация
Картографско представяне Разработване на тематични карти за Текущо
на статистически данни
разпространение на статистическа
информация

Събиране, обобщаване и
разпространение на данни за
социално-демографските и
икономическите процеси в
административно-териториалните
единици.

Характеристика на
състоянието на регионите

198

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

60

201

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

начало - 01.10.2017 г. Доклад за изпълнението на
завършване на
дейностите по проекта
проекта - 01.04.2019 г.

начало - 01.03.2018 г. Файлове съгласно утвърден
завършване на
формат, Доклад за
проекта - 01.03.2020 г. изпълнението на дейностите
по проекта

начало - 01.09.2016 г. Файлове съгласно утвърден
завършване на
формат, Доклад за
проекта - 31.08.2018 г. изпълнението на дейностите
по проекта

8

Форма на предоставяне

Статистически данни
Задължително
на НСИ и
Националното
сдружение на общините
в Република България,
оценка на
статистически данни
Статистически данни
Задължително
на НСИ и
Националното
сдружение на общините
в Република България,
оценка на
статистически данни
административни
Задължително
източници

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

начало - 01.05.2017 г. Файлове съгласно утвърден
завършване на
формат
разработката 01.05.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически данни
на НСИ, растерни и
векторни цифрови
данни от
административни и
други източници.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

27663

26179

Държавен
бюджет
(лева)

10

64547

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

92210

26179

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Използване на геокодове във всички Еднократно
фази на преброяване на населението
и подобряване използването на
данни от административни
източници

Подобряване на
използването на
административни
източници (ESS.VIP Admin
Работен пакет 6 пилотни
изследвания и приложения)
- проект на ЕК

205

203

Суб-национална статистика Събиране, оценка и предоставяне на Еднократно
- проект на ЕК
данни за урбанизирани градски
зони, съгласно одобрена от Евростат
териториална разбивка и набор от
показатели

4

204

1

Пространствени данни за
Разработване на набор от
Еднократно
населението в грид формат пространствени данни, представящ
разпределение на населението от
текуща демографска статистика към
31.12.2016 г., в координатна мрежа
за общоевропейски пространствен
анализ и докладване с резолюция 1
кв. км.
Събиране на статистически Събиране, оценка и предоставяне на Еднократно
данни на субнационално
данни за урбанизирани градски
ниво (основно градове) зони, съгласно одобрена от Евростат
проект на ЕК
териториална разбивка и набор от
показатели

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

202

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

3

2

№

1

Статистика на
научноизследователската и
развойна дейност и на
иновационната дейност
през 2018 година - проект
на ЕК

209

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия от
нефинансовия и
финансовия сектор

Задължително
27.04.2018 г.

Задължително
31.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

начало на проекта 01.01.2018 г.
завършване на
проекта - 30.06.2020 г.

29.06.2018 г.

29.06.2018 г.

Предварителни данни
за 2017 г. 31.10.2018 г.
Окончателни данни за
2017 г. 28.02.2019 г.

7

Срок

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

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

30654

44144

119652

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

119652

30654

44144

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Формиране на данни по нови
показатели за иновациите.
Внедряване на SDMX формат за
предоставяне на данни за
иновациите на Евростат

Иновативни предприятия по видове Изчерпателно
иновации, оборот от иновации,
За всяка четна
разходи за иновации, иновационно година
сътрудничество; национално ниво

Иновационна дейност

208

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, научни
институти, академии,
висши училища,
университетски
болници и други
юридически лица,
които през отчетната
година са извършвали
НИРД, независимо от
вида на основната си
дейност
Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
първостепенните
разпоредители с
бюджетни кредити и
БАН

5

Източници и форма
на събиране на
данните

62

Изчерпателно
Годишно

Данни за разпределението на
бюджетните разходи за НИРД по
социално-икономически цели и за
националното публично
финансиране на НИРД,
координирана на транснационално
равнище; национално ниво

Бюджетни разходи за
научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

207

Изчерпателно
Годишно

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Разходи за НИРД по видове и по
източници на финансиране и
персонал, зает с НИРД, по
категории, степен на заетост и
области на науката; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

206

ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

Използване на ИКТ и еДанни за използването на
Извадково
търговия в предприятията - информационно-комуникационни
Годишно
проект на ЕК
технологии (ИКТ) в предприятията;
национално ниво

211

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
08.06.2018 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните от
предприятията от
нефинансовия сектор

07.12.2018 г.

Осигуряване на качеството Дейности по мониторинг
Текущо
в Националната
прилагането на Кодекса на
статистическа система
европейската статистическа
практика и внедряване на Общата
рамка за осигуряване на качеството
в НСС

213

Изследване на удовлетвореността на Текущо
потребителите от предоставяните
статистически информационни
продукти и услуги

Удовлетвореност на
потребителите от
предоставяните
статистически
информационни продукти и
услуги

212

ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Въпросници

Анкетни карти, които
се попълват от
потребителите на
статистическа
информация електронен вариант (в
Интернет страница на
НСИ)

Задължително

Доброволно

31.12.2018 г.

31.01.2018 г.

Интернет;
Доклад

Интернет;
Доклад

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Персонално интервю на Доброволно
07.12.2018 г.
домакинства и лица на април-май 2018 г.
възраст от 16 до 74
години чрез анкетна
карта

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

22147

13695

10858

46378

Държавен
бюджет
(лева)

97725

131092

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

22147

13695

108583

177470

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

Използване на ИКТ в
Данни за използването на
Извадково
Годишно
домакинствата и от лицата - информационно-комуникационни
проект на ЕК
технологии (ИКТ) от домакинствата
и лицата; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

210

ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

Разработване на
национална структура на
метаданни за процеса
(NPMS) за всички
статистически изследвания
и зареждането им в
националното ИТ средство
за съхранение на справочни
Вътрешни одити по
качеството на
статистическите процеси и
продукти

Поддържане на Системата Провеждане на независим външен
за управление на
одит на СУК
качеството (СУК) съгласно
стандарта ISO 9001: 2015

Координиране на
дейностите по Плана за
действие по изпълнение на
препоръките
от Партньорската проверка
2014 в НСИ

215

216

218

219

Проследяване на изпълнението на
предприетите действия относно
препоръките от Партньорската
проверка

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

Текущо

Текущо

Годишно

Текущо

Текущо

Провеждане на
интервюта

Интервю и
инструментариум към
Ръководството за
вътрешни одити на
НСИ

NPMS структура

DESAP Въпросник

Контролен списък

Задължително

Задължително

Задължително

Задължително

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

31.12.2018 г.

31.12.2018 г.

31.12.2018 г.

31.12.2018 г.

31.12.2018 г.

31.12.2018 г.

7

Срок

Отчетен доклад до Евростат

Доклад

Доклад

Документ

Въпросник

Документ

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

6323

11676

13913

29622

20000

12000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

6323

11676

13913

29622

20000

12000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

217

Дейности за подготовка за
прилагане на средство за
самооценка на качеството на
статистическите изследвания на
български език

Разработване на средство за
самооценка на качеството
на статистическите
изследвания

214

5

Източници и форма
на събиране на
данните

64

Дейности по подпомагане на
статистическите експерти за
разработване и внедряване на
NPMS

Изготвяне на ясни указания за
Текущо
коректно попълване на докладите за
качество от статистическите
експерти

Актуализиране на
указанията за попълване на
докладите за качество във
формат ESQRS

1

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Създаване на BackUp
център на територията на
база Сливек

Първична обработка и
съхраняване на данни от
административни регистри
и информационни системи

223

224
Текущо

Текущо

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

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

Текущо

Текущо

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

55899

38144

74784

87696

10034

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

55899

38144

74784

87696

10034

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Поддържане на резервни копия на:
виртуалната среда, приложен
софтуер, бази данни, електронни
документи
Първична обработка и съхранение
на данните

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

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

222

Текущо

Поддържане на системите за
управление на бази данни на
статистическите информационни
системи и Подпомагащия център

Поддържане и
администриране на
централизираните бази
данни

Текущо

221

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

Поддържане на среда за
обмен на електронни
документи

220

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

3

2

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 "Краткосрочна бизнес
статистика"
ИС "Статистически
класификации";
ИС "Инфостат";
ИС "Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели"
Национален регистър на
населените места;
Общ регистър на
търговците;

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

Реализация на
нерегламентирани заявки
от вътрешни и външни
потребители

№

1

225

226

227

Съгласно сроковете
на постъпилите
заявки

21476

108941

146745

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

21476

108941

146745

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

8

Форма на предоставяне

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

66

Файлове с данни / Бази
данни

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
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.

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Текущо

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

233

Статистически данни
на НСИ

Разработка на ИС
"Макроикономическа статистика" нефинансови и финансови
национални сметки и държавна
финансова статистика
Реинженеринг на ИС "Домакински
бюджети"

Развитие на ИС "Потребителски
цени"

б) Реинженеринг на ИС
"Домакински бюджети"

в) Развитие на ИС
"Потребителски цени"

а) Разработка на ИС
"Макроикономическа
статистика"

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Продължава от 2017
г.

Продължава от 2017
г.

31.12.2018 г.

начало на проекта 01.10.2017 г.
завършване на
проекта - 01.10.2018 г.

28.02.2018 г.

База данни

База данни

8

Форма на предоставяне

Продължение от 2017 База данни
г.

Продължение от 2017
г.
31.12.2018 г.

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

12537

19554

70878

51730

421160

9

Държавен
бюджет
(лева)

237738

Оперативна
програма
"Добро
управление"

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

421160

250275

19554

70878

51730

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Текущо

Текущо

Текущо

ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Развитие на
информационните системи

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

232

231

Поддържане и
Поддържане и администриране на Текущо
администриране на SPSS и SPSS и SAS
SAS
Привеждане на
Изграждане нов Data Center на НСИ, Еднократно
информационните активи преди колокацията към държавния
ХЧО
на НСИ в съответствие с
изискванията на стандарт
БДС ISO/IEC 27001:2013
„Системи за управление на
сигурността на
информацията“.
Подобряване на ИТ
Разработване, изграждане и
Еднократно
сигурността в ЕСС за обмен въвеждане на Система за
на конфиденциална
управление на сигурността на
статистическа информация - информацията в НСИ
проект на ЕК

230

Текущо

Пилотно въвеждане на
технологията "тънки
клиенти"

4

229

1

Технологична обработка на Кодиране, първоначален контрол,
Текущо
данните от статистическите въвеждане и обработка на данни по
изследвания
статистически изследвания

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

228

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
С Т Р. 6 7

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Статистически данни
на НСИ

Развитие на Информационна
система "Външна търговия"

Усъвършенстване и актуализация на Текущо
ИС "Инфостат"
Внедряване на ИС "Човешки
Текущо
ресурси"

и) Развитие на ИС
"Външна търговия"

й) Информационна система
"Инфостат"
к) Внедряване на ИС
"Човешки ресурси"

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

з) Информационна система Усъвършенстване и актуализация на Текущо
"Краткосрочна бизнес
ИС "Краткосрочна бизнес
статистика"
статистика"

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Продължава от 2017
г.
Продължава от 2017
г.

Продължава от 2017
г.

Продължава от 2017
г.

Продължава от 2017
г.

Продължава от 2017
г.

7

Срок

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

Оперативна
програма
"Добро
управление"

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Статистически данни
на НСИ

Текущо

Развитие и актуализация на ИС
"Регистър на статистическите
единици"

Статистически данни
на НСИ

Текущо

Намаляване натоварването на
респондентите и подобряване на
съвместната работа на
институциите, чрез взаимен обмен и
по-пълноценно използване на
наличната информация

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

68

Внедряване и поддръжка на ИС
"Автоматично консолидиране на
бизнес показатели"

д) Реализиране на ЦАИС
„Единна входна точка“ за
подаване на годишни
финансови отчети и
статистика в машинночетим формат и интеграция
с НАП, НСИ, АВ (ТР)
е) Внедряване и поддръжка
на ИС "Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели"
ж) Развитие и актуализация
на ИС "Регистър на
статистическите единици"

г) Информационна система Усъвършенстване и актуализация на Текущо
"Бизнес статистика"
ИС "Бизнес статистика"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Методологична помощ,
анализи и обучения по
специфични статистически
проблеми

Статистически
класификации

234

235

Разработване на методологии и
интердисциплинарни анализи
съобразно потребностите на НСИ,
организиране на обучения,
проучване и внедряване на
специализиран статистически
софтуер.
Поддържане на стандартни
статистически класификации макроикономически, функционални,
продуктови и други. Поддържане на
кореспондиращи таблици.
По европейски
регламенти и
международни
стандарти, по
зададени
въпроси; чрез
статистическит
е изследвания

Текущо

Европейски и
международни
класификации;
нормативни документи

Съгласно "Концепцията
за
научноизследователска
дейност на НСИ" и
текущи потребности на
звената в НСИ
Текущо

Текущо

Продължава от 2017
г.

7

Срок

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

Методологични материали,
ръководства, указания и
презентационни материали

База данни

База данни

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

26029

60388

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

26029

60388

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

Текущо

Добавяне на функционалности,
модули, типове съдържание,
справки и др.

4

м) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Интранет сайт

1

Разработване на аналитични
Текущо
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

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Разработване на
самообяснителни текстове
към Комбинирана
номенклатура 2019
Актуализиране на списъка
със стандартните
статистически показатели
Поддържане на "Редактор
за метаданни" като единна
точка за предаване на
метаданни до Евростат

1

236

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

Поддържане на
Информационна система
"Статистически
класификации"

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

240

241

4

Текущо

Национални
класификации,
поддържани и
използвани от НСИ и
други органи на
статистиката
Национален регистър
на населените места;
официални документи

Евростат

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

31.05.2018 г.

31.12.2018 г.

7

Срок

Национална част от
номенклатурата на Евростат

Национална база данни на
ИС "Статистически
класификации"

Таблици с данни и метаданни

файлове с метаданни

Интернет

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

10034

9097

8492

8492

2000

6323

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

9097

8492

8492

2000

6323

10034

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

Предоставяне на данни и метаданни Текущо
за Електронния бюлетин на МВФ и
за Националната страница с
обобщени данни Плюс (National
Summary Data Page Plus – NSDP
Plus) на Интернет страницата на
БНБ
Статистическите класификации,
Текущо
които се използват в
статистическата практика

Подготовка на списъка със
Еднократно
стандартните статистически
показатели
Поддържане на софтуерно
приложение "Редактор за
метаданни" като единна точка за
предаване на метаданни до Евростат

Утвърдена европейска
класификация CN

5

Източници и форма
на събиране на
данните

70

239

238

237

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Подготовка на български вариант на Еднократно
самообяснителните текстове

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

248

247

246

Еднократно

Разработване на методика.

Преценка на необходимостта и
Еднократно
актуалността на темата на
семинарите заедно с директорите на
дирекции
Разработване на система за Внедряване на програмен продукт Еднократно
резервации с цел ефективно
използване и планиране на
заетостта на почивните
бази

при възникване
на практически
казус

Прилагане на методология за
отнасяне на финансови и
нефинансови предприятия към
сектор държавно управление.

Анализ на динамиката на доходите, Еднократно
потреблението и спестяванията на
домакинствата и сравнение с други
източници на данни: НОИ, парична
статистика, и др.

Оценка на точността на
статистическите
изследвания, които
адресират доходи,
потребление и спестявания
на домакинствата
Оказване на
методологическа помощ
при възникване на
практически казуси: напр.
разширяване на обхвата на
държавния сектор,
прехвърляне на активи и
пасиви от балансите на
предприятия в баланса на
държавния сектор
Методика за краткосрочно
прогнозиране на временни
редове
Подготовка на план за
семинари и обучения

244

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически и
административни данни

Данни от
Задължително
административни
източници – МЗХГ и
Агенцията по геодезия,
картография и кадастър
за координатите и
границите на
землищата на
населените места

Национални справочни
метаданни

5

Източници и форма
на събиране на
данните

План за провеждане на
семинари и обучения в
учебна база Сливек
Работеща система за
резервации

31.03.2018 г.

Методика

решение на практически
казус

Доклади за точността на
оценките и препоръки за
подобряване на точността

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

Интернет;
База данни

8

Форма на предоставяне

31.01.2018 г.

30.06.2018 г.

Постоянен

30.06.2018 г.

Текущо

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

5236

2094

5000

5236

5236

13636

10997

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

5236

2094

5000

5236

5236

13636

10997

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

245

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

Национален регистър на
населените места

243

Текущо

4

Поддържане на база със справочни
метаданни (във формат ESMS,
ESQRS и NPMS)

1

Поддържане на база с
метаданни за
статистическите
изследвания

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

242

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

253

252

Предоставяне на
резултатите от
статистическите
изследвания на НСИ
Текущо

Текущо

Текущо

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ и органите на
статистиката;
Данни от
административни
източници

Статистически данни
на НСИ

Задължително
за данните от
административни източници

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

Съобразно сроковете
в Издателския план на
НСИ за 2018 г. и в
други документи

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

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани печатни и
електронни публикации;
Абонамент, продажба,
консултации по телефона, по
имейл и на място в ЦУ и ТСБ

Съобразно Календара Интернет
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

76904

62451

48191

6292

10
56626

ЕК
(лева)

76904

62451

48191

62918

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Работа по текущи заявки на клиенти
от страната и чужбина

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

Обявяване на резултатите от
статистическите изследвания

Поддържане на Интернет сайтове,
публикуване и обновяване на
информационното им съдържание;
Развитие и актуализиране на
Интернет сайтовете за мобилни
устройства
Статистически публикации Съставителство, редакционна
обработка и разпространение на
статистическите печатни и
електронни издания, включващи
изследвания на НСИ съгласно
Издателския план на НСИ за 2018
година

Интернет сайтове на НСИ

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

251

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Начало - 30.09.2017 г. Технически доклад
Приключване на
проекта - 30.09.2019 г.

8

Форма на предоставяне

Различни източници на Задължително
данни: данни от
Наблюдението на
работната сила и
административни
данни.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Начало - 01.01.2017 г. Файлове с данни,
Приключване на
методология и доклад
проекта - 01.08.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Различни източници на Задължително
"големи данни".

5

Източници и форма
на събиране на
данните

72

Текущо

Подобряване на качеството Връщане на динамичните редове
на наблюдението на
след промяна на методологията на
работната сила - проект на наблюдението.
ЕК

4

250

1

ESSnet "Големи данни II" - Генериране на статистически данни Текущо
проект на ЕК
и анализиране на получените
резултати от източниците на
"големи данни". Разработване на
методология и измерване на
качеството на "големи данни" в
официалната статистическа
практика.

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

249

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 8

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

Осъществяване на дейностите в
съответствие с Правилника за
предоставяне на анонимизирани
данни за научни и изследователски
цели

Консултации, предоставяне на
Текущо
информация на място, организиране
и участие в срещи с експерти от
НСИ
Изготвяне на съобщения за пресата; Текущо
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

Консултации, предоставяне на
Текущо
статистически печатни и електронни
публикации на място - в читалнята
на НСИ, организиране на изложби и
посещения на студенти

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

Предоставяне на
статистическа информация
по международни
въпросници

Предоставяне на
анонимизирани данни за
научни и изследователски
цели

Работа с клиенти в
Приемната на НСИ

Връзки с медиите

Библиотека на НСИ

254

255

256

257

258

259

Текущо

Текущо

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

Контрол върху конфиденциалността
на предоставяната информация

1

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Статистически печатни
и електронни
публикации на НСИ и
други международни
организации

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Анонимизирани микроданни

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

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

8

Форма на предоставяне

Текущо

Печатни и електронни
публикации. Консултации по
имейл, телефон и на място.

Съобразно Календара Интернет;
за разпространение на Прессъобщения;
резултатите от
Пресконференции
статистическите
изследвания

Текущо

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

информация

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

20943

20943

32196

9000

6951

23075

11

32196

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

32196

32196

9000

6951

23075

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

265

264

Начало - 10.10.2017 г. Рубрика на сайта, в която ще
Приключване на
се публикува текуща
проекта - 10.03.2019 г. информация, прессъобщения,
новини и др.

Европейски и
национални
статистически данни

Интернет, телефон

Документ

Интернет

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

8

Форма на предоставяне

Начало - 23.11.2017 г. Файлове с данни,
Приключване на
методология и доклад
проекта - 23.05.2019 г.

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Пазар на труда,
Преброяване,
Територия, EU-SILC

Европейски
статистически данни

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

69196

8683

57713

100029

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

8683

57713

100029

69196

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

263

262

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

74

261

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Администриране и поддържане на Текущо
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
База данни за
Конвертиране и зареждане на данни Текущо
разпространение
към базата данни за
разпространение; Управление и
архивиране на данни в базата данни
за разпространение
Проектиране, разработване, Проектиране, разработване,
Текущо
внедряване и поддръжка на внедряване и поддръжка на
електронни услуги за еелектронни услуги за е-управление
управление
Евростат
Подпомагане на потребителите на
Текущо
ESDS Help Desk
европейска статистическа
информация
Свързани отворени данни - Създаване на консорциум, който ще Текущо
проект на ЕК
разработи платформа и среда за
преминаване на статистически
данни в pdf, xls, csv и др. формати
към свързани отворени данни.
Разработване на методология и
измерване на качеството на
"свързаните отворени данни" в
официалната статистическа
практика
Осъществяване на редица дейности, Текущо
Подкрепа за дейности за
статистическата грамотност свързани с повишаване на
в областта на
статистическата култура на ученици
конкуренцията,
и студенти - провеждане на
игровизацията,
Европейска статистическа
електронното обучение олимпиада - в два кръга проект на ЕК
национален и европейски,
разработване на е-платформа за
игрово представяне на
статистическата информация и
разработване на модул за е-обучение
по статистика

1

Дигитална библиотека на
НСИ

3

2

№

260

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

Специализирано статистическо
изследване на кризисните събития
за нуждите на управлението при
кризи; национално, областно и
общинско ниво

Актуализация на единна
Годишно - по
номенклатура от показатели за
степен на
управление при кризи от всякакъв готовност
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. Разработване на
инструментариум и програмно
осигуряване на статистическо
проучване свързано с кризисното
планиране

Възникнали кризисни
събития

Специализирана
статистическа
информационна система

267

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

266

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
общинските
администрации
Търговски дружества,
териториалната
администрация и
заинтересованите
министерства и
ведомства

5

Източници и форма
на събиране на
данните

По степен на
готовност

Задължително
31.03.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Текущо по степен на
готовност

Информационна услуга по
заявка;

Предварителни данни -Интернет;
31.08.2018 г. ;
Информационна услуга по
Окончателни данни - заявка
30.11.2018 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

22383

22383

11

28534

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

28534

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

БРОЙ 8
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Лечебни заведения за
извънболнична помощ

Лечебни заведения за
болнична помощ

Психиатрични заведения

268

269

270
Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
психиатричните
заведения

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
болнична помощ

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
извънболнична помощ

Задължително
16.02.2018 г.

Задължително
16.02.2018 г.

Задължително
16.02.2018 г.

27.04.2018 г.

30.05.2018 г.

30.05.2018 г.

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

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 Министерство на
здравеопазването

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

ДЪРЖАВЕН

Ресурси и дейност на
психиатричните заведения;
национално и областно ниво

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

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

11

Бюджет
(лева)

76

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
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)

ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2018 ГОДИНА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Онкологични заведения

Пневмофтизиатрични
заведения

Центрове за трансфузионна Ресурси и дейност на центровете за Изчерпателно
Годишно
хематология
трансфузионна хематология;
национално
и областно ниво

273

274

275

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Задължително
16.02.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
формуляр от центрове
за трансфузионна
хематология

Задължително
16.02.2018 г.

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
16.02.2018 г.
пневмофтизиатричните
заведения

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
16.02.2018 г.
онкологични заведения

Чрез електронен
Задължително
формуляр от центрове 16.02.2018 г.
за спешна медицинска
помощ

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

5

Източници и форма
на събиране на
данните

30.03.2018 г.

27.04.2018 г.

27.04.2018 г.

27.04.2018 г.

30.05.2018 г.

7

Срок

Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет на
НЦОЗА

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Ресурси и дейност на
пневмофтизиатричните заведения;
национално
и областно ниво

Ресурси и дейност на
онкологичните заведения;
национално и областно ниво

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

Центрове за спешна
медицинска помощ

Изчерпателно
Годишно

4

272

Ресурси и дейност на кожно венерологични заведения;
национално и областно ниво

1

Кожно - венерологични
заведения

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

271

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

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

Заболеваемост и болестност от
злокачествени новообразувания;
национално и областно ниво

Регистрирани заразни заболявания; Изчерпателно
национално и областно ниво
Годишно

Регистрирани заболявания
от венерически болести

Регистрирани заболявания
от злокачествени
новообразувания

Регистрирани заразни
заболявания

278

279

280

Задължително
16.02.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
28.02.2018 г.

Чрез електронен
формуляр от РЗИ

Задължително
30.01.2018г.
до 5-то число месечен отчет за
предходния
месец;
до 09.01.2018 г. за годишния
отчет

27.04.2018 г.

27.04.2018 г.

27.04.2018 г.

30.03.2018 г.

7

Срок

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

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
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

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет на
НЦОЗА

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
28.02.2018 г.
онкологични заведения

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
28.02.2018 г.
пневмофтизиатричните
заведения

Чрез електронен
формуляр от центрове
за хемодиализа

5

Източници и форма
на събиране на
данните

78

Изчерпателно
Годишно

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

Регистрирани заболявания
от активна туберкулоза и
хронични неспецифични
белодробни заболявания

277

4

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

1

Центрове за хемодиализа

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

276

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

30.05.2018 г.

30.05.2018 г.

7

Срок

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Трудови злополуки

Трудови злополуки, станали с
осигурени лица; причини и
обстоятелства довели до трудова
злополука; национално и областно
ниво

Изчерпателно
Текущо

Информационна
Задължително
система за социално
осигуряване на НОИ,
подсистема "Трудова
злополука"; съгласно
Статистическа система
"Трудови злополуки" и
Наредбата за
установяване,
разследване,
регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки

ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Данни за 2016 г. 20.08.2018 г.

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

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

Задължително

Задължително
28.02.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

283

Експертно решение на
ТЕЛК

Брой, тежест и срок на инвалидност, Изчерпателно
пол и възраст
Годишно

Лица с трайно намалена
работоспособност/вид и
степен на увреждане

5

282

4
Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения със
стационар

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Хоспитализирани случаи в Случаи на хоспитализации по вид Изчерпателно
лечебните заведения със
на заболяването (по МКБ - 10 - та
Годишно
стационар
ревизия); по възрастови групи 0, 0 17, 18 - 64 и над 65 години;
национално и областно ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

281

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

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

Данни за бенефициентите на пенсии Изчерпателно
по схеми и функции - модул за
Годишно
получателите на пенсии;
национално ниво

Информационна
система за социално
осигуряване, регистър
"Пенсии"

Задължително
04.04.2018 г.

Данни за 2017 г.
31.08.2018 г.

Данни за 2016 г. 20.08.2018 г.

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страница на НОИ;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни и метаданни за
Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Информационна
Задължително
система за социално
осигуряване на НОИ,
подсистема
"Професионална
болест"; съгласно
Статистическа система
"Професионални
болести", Наредба за
реда на съобщаване,
регистриране,
потвърждаване,
обжалване и отчитане
на професионалните
болести, Списък на
професионалните
болести и
Информационна
система "Демография"
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

80

285

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Нововъзникналите случаи на
Изчерпателно
признати професионални болести
Текущо
през отчетния период, т.е. тези
професионални болести, които са
признати за първи път през
наблюдаваната година.
Случаите на професионални
болести, които в миналото, т.е.
преди отчетната година, са били
признати като професионални
болести с временна
неработоспособност или трайно
намалена работоспособност, но по
време на отчетната година лицето е
починало поради признатата
професионална болест.

1

Професионални болести

3

2

№

284

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

1

286

3

2

№

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

Въздушен транспорт

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Финансови данни за летища,
авиационни оператори и РВД

Данни за движения по трасетата

Изразходвано гориво и извършени
превози

Чрез отчетна форма от
авиационните
превозвачи

Чрез отчетна форма от
ДПРВД

Задължително
28.02.2018 г.

Задължително
23.02.2018 г.

Чрез отчетни форми от Задължително
авиационни оператори, 27.04.2018 г.
летищни
администрации и
ДПРВД

Задължително
23.02.2018 г.

Парк ВС и персонал; национално
ниво

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

3 месеца след
Общи печатни и електронни
отчетното тримесечие публикации;
Форми за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
07.03.2018 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
30.05.2018 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
28.03.2018 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
29.06.2018 г.
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по

Предварителни
годишни данни за
2017 г. 23.02.2018 г.;
Окончателни
годишни данни за
2017 г. 30.05.2018 г.

Бюджет на
ГДГВА

Бюджет на
ГДГВА

ДЪРЖАВЕН

Чрез отчетна форма от
авиационни оператори

Изчерпателно
Годишно

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)

Задължително
15-то число след
отчетния месец;
13.02.2018 г. Предварителни
годишни данни;
16.05.2018 г. Окончателни
годишни данни
Изчерпателно Чрез отчетни форми от Задължително
Месечно
летищни
15-то число след
(тримесечно по администрации
отчетния месец
месеци)

Превозени товари и пътници и
Изчерпателно
извършена работа по вид на превоза; Месечно
национално ниво
Тримесечно
Годишно

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

НА ГД "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Дейност на морските
пристанища

Дейност на речните
пристанища (вътрешно
водни пътища)

287

288

Речни пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Речни
пристанища” и Речна
БД

Морски пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Морски
пристанища” и Морска
БД

5 месеца след
отчетното
тримесечие, Годишни
данни - 7 месеца след
отчетния период

5 месеца след
отчетното
тримесечие, Годишни
данни - 7 месеца след
отчетния период

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие,
Годишни данни 6 месеца след
отчетния период

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие,
Годишни данни 6 месеца след
отчетния период

Специализирани електронни Бюджет на ИА
"Морска
форми на Евростат съгласно
администраци
Регламент № 1365/ЕС;
я"
Информационна услуга по
заявка

Специализирани електронни Бюджет на ИА
форми на Евростат съгласно
"Морска
администраци
Директива № 2009/42/ЕО;
я"
Информационна услуга по
заявка

10

ЕК
(лева)

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

11

Бюджет
(лева)

82

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

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

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

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

289

290
Изчерпателно,
върху всички
данни
Месечно

Извадково,
Фирми над
прага за
деклариране
Месечно

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации
подадени в НАП;
Данни за
вътреобщностна
търговия от системи за
ДДС и VIES

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации
подадени в НАП от
"предоставители на
статистическа
информация" или
"трети деклариращи
лица"
Задължително
до 14-то и 20-то
число на месеца,
следващ
референтния
период

8

Форма на предоставяне

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

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

Деклариране по система Интрастат
на осъществени движения на стоки
на Общността между държавичленки на ЕС

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

КЪМ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ИНТРАСТАТ"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

1

4

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Събиране на счетоводна и друга
Извадково
информация от земеделски
Годишно
стопанства, определени чрез извадка
на база информация за типологията
на стопанствата от преброяването.
Счетоводни данни за стопанствата
за 2017 г., и текущо за 2018 г. за
стопанствата, които не водят
счетоводство

Структура на земеделските Структура на земеделските
стопанства през 2016 г.
стопанства, биологично земеделие,
отглеждани култури и животни,
биологично земеделие, използвана
работна ръка, производствени
методи в земеделските стопанства

Извадково,
през три
години

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

Чрез формуляри на
хартиен носител за
стопанствата, които
водят счетоводство и за
стопанствата, които не
водят счетоводство
28.02.2018 г. - за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2017
г.);
31.05.2018 г. - за
стопанствата,
които водят
счетоводство
(данни за 2017
г.);
текущо през 2018
г. за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2018 г.)

Окончателни
резултати 30.06.2018 г.

Резултати за 2017 г.30.09.2019 г.;
Резултати за 2018 г. 30.09.2020 г.

Интернет страницата на
МЗХГ; Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация; Въпросник за
Евростат и международни
организации;
Информационна услуга по

Интернет страницата на
МЗХГ;
Специализирана електронна
публикация;
База данни за ЕК;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК

ЕК

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ + ЕК

Финансиран
е от EК
(валутна
сметка на
МЗХГ)

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Система за земеделска
счетоводна информация данни за 2017 и 2018 г.

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" В МЗХГ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

84

292

291

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Оценка на добива и
прогноза за производството
на пшеница и ечемик реколта`2018

Площи, засети с пшеница и ечемик Извадково
през стопанската 2017/2018 г.,
Годишно
изследване на добива преди жътва и
прогноза за производството.
Национално ниво

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
31.07.2018 г.

8

Форма на предоставяне

15.08.2018 г.

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Интернет страницата на
МЗХГ;
Обща печатна и/или
електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Съгласно сроковете в Технически носител
споразуменията за
обмен на данни
31.03.2019 г.
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 30.11.2018 г.
28.02.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Анкетна карта за
31.12.2018 г.
електронно изследване

Разработване и тестване
на софтуер

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

296

295

Статистически регистър на Внедряване на статистически
Годишно
земеделските стопанства
регистър на земеделските
стопанства
Проучванe за
Изследване и проучване на
Годишно
удовлетвореността на
мнението на възможно най-голям
потребителите от
брой потребители, което ще даде
статистическите данни на възможност да се направи реална
МЗХГ за 2018 г.
оценка и анализ на тяхната
удовлетвореност от предоставяните
статистически данни от МЗХГ

Изчерпателно
на всеки пет
години

4

294

1

Структура на насаждения с Възрастова структура и гъстота на
определени овощни видове насажденията от определени
през 2017 г.
овощни видове.
Национално ниво, статистически
райони и области

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

293

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Производство на грозде реколта`2018

300

8

Форма на предоставяне

Задължително до 31.03.2019 г.
31.12.2018 г.

Задължително до 31.03.2019 г.
31.12.2018 г.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Задължително до 31.03.2019 г.
Анкетна карта
31.12.2018 г.
Персонално интервю
със земеделските
стопани - за
производството на
грозде;
Данни от
административен
източник: ИАЛВ - за
производството на вино

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани и
административна
информация от ИСАК

Производство на зеленчуци -Реколтирани площи и производство Извадково
реколта `2018
на зеленчуци - реколта`2018.
Годишно
Реализация на готовата продукция.
Национално ниво и статистически
райони

299

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до Предварителни данни -Обща печатна и/или
31.12.2018 г.
30.03.2019 г.;
електронна публикация на
Окончателни
НСИ;
резултати Специализирана електронна
30.06.2019 г.
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

86

Реколтирани площи и производство Извадково
на грозде. Реализация на
Годишно
произведеното грозде. Производство
на вино и други продукти.
Национално ниво и статистически
райони

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани и
административна
информация от ИСАК

Производство на плодове - Площи и производство на плодове - Извадково
реколта `2018
реколта 2018. Реализация на
Годишно
готовата продукция.
Национално ниво и статистически
райони

298

5
Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани и
административна
информация от ИСАК

4
Извадково
Годишно

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Добиви от полски култури - Площи, производство и средни
реколта`2018
добиви от полски култури реколта`2018.
Национално ниво и статистически
райони

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

297

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Количество преработено мляко и
производство на млечни продукти
през 2017 г.
Национално ниво и статистически
райони

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

Изчерпателно
Годишно

Преработка на мляко и
производство на млечни
продукти през 2017 г.

305

Анкетна карта
Персонално интервю с
пчелари
Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

Брой на пчелните семейства,
производство и реализация на мед
през 2018 г.
Национално ниво и статистически
райони
Селскостопански животни - Брой на животните към 01.11.2018
ЕРД, ДРД и свине към 1-ви г., производство и реализация на
ноември 2018 година
основни животински продукти.
Национално ниво и статистически
райони
Извадково
Годишно

Извадково
Годишно

Пчеларството в България
през 2018 година

303

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за международни
организации
Задължително до Предварителни данни -Обща печатна и/или
15.02.2019 г.,
31.12.2018 г.
електронна публикация на
Окончателни НСИ;
15.05.2019 г.
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Задължително до 30.06.2018 г.
Обща печатна и/или
30.04.2018 г.
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително до 28.02.2019 г.
31.12.2018 г.

Задължително до 30.04.2018 г.
31.03.2018 г.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Информационна услуга по
заявка
Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за международни
организации

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 30.06.2018 г.
30.04.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

304

Извадково
Годишно

Птицевъдството в България Брой на птиците към 31.12.2017 г.,
през 2017 година
производство на яйца и угоени
птици за клане през 2017 г.
Национално ниво и статистически
райони

4

302

1

Дейност на предприятията Преработка на плодове и зеленчуци Изчерпателно
за преработка на плодове и през 2017 г.
Годишно
зеленчуци през 2017 г.
Национално ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

301

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

Дейност на люпилните в
Брой на заложените яйца за
България през 2018 година инкубация и реализирани
еднодневни пилета през 2018 г.
Национално ниво

310

Заетост и използване на
територията на България
през 2018 година

Заетост и използване на територията Извадково
на страната през 2018 г.
Годишно
(БАНСИК`2018)
Национално ниво, статистически
райони и области
Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена и
административна
информация от ИСАК

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

31.07.2018 г.

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

Задължително до 30-то число
след отчетния
месец

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

31.10.2018 г.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Месечно

Изчерпателно
Месечно

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

309

308

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

8

Форма на предоставяне

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка
Ежемесечно
Интернет страницата на
60 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка
Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 30.06.2018 г.
15.04.2018 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

88

Изчерпателно
Месечно

Преработка на мляко и
Количество преработено мляко и
производство на млечни
производство на млечни продукти в
продукти през 2018 година млекопреработвателните
предприятията през 2018 г.
Национално ниво
Производство на месо през Брой на закланите животни и птици
2018 година
в кланиците и количество месо по
видове през 2018 г.
Национално ниво

5

307

4
Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
2017 г.
в кланиците и количество месо по
Годишно
видове през 2017 г.
Национално ниво и статистически
райони

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

306

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

1

4

Употреба на продукти за растителна Извадково
защита през стопанската 2017/2018 на 5 години
година;
национално ниво
Задължително до 30.09.2019 г.
31.12.2018 г.

7

Срок

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

Капацитет на инсталации за Капацитет на инсталации за
Изчерпателно
оползотворяване и
оползотворяване и обезвреждане на Годишно
обезвреждане отпадъци
отпадъци по код на операция;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

313

Образуване, оползотворяване и
обезвреждане на опасни отпадъци
по код; национално ниво

Образуване,
оползотворяване и
обезвреждане на опасни
отпадъци по код

ТЕМА 5.3 СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чрез документи за
извършване на
дейности с отпадъци.
Данни на ИАОС

Задължително

Чрез отчети на хартиен Задължително
носител от стопански
30.03.2018 г.
субекти, генериращи
опасни отпадъци.
Данни на ИАОС

14.12.2018 г.

14.12.2018 г.

Интернет страница на ИАОС;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страница на ИАОС;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

ВЕСТНИК

409

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ

Изследване на употребата
на продукти за растителна
защита

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

312

311

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 4.7. СТАТИСТИКА ЗА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 8
С Т Р. 8 9

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

между правителството на Република България и правителството на Социалистическа
република Виетнам за недвижимите имоти
на дипломатическите представителства на
двете страни
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г. – ДВ, бр. 60
от 2017 г. В сила от 14 декември 2017 г.)
Правителството на Република България
(правителството на България) и правителството на Социалистическа република Виетнам
(правителството на Виетнам), наричани подолу за краткост „Страните“,
позовавайки се на Спогодбата от 14.12.1982 г.
между правителството на Народна република
България и правителството на Социалистическа република Виетнам за замяна на парцели,
покупка и строителство на сгради, необходими
за дипломатическите представителства на
двете страни (наричана по-долу за краткост
„Спогодбата от 1982 г.“), и на последващите
протоколи за изпълнение на тази Спогодба
от 9.02.1984 г. и от 13.05.1989 г. (наричани подолу за краткост „Последващите Протоколи“),
въз основа на принципа на реципрочност и
отчитайки необходимостта от подновяване на
договореностите между тях с цел осигуряване
на подходящи условия за функционирането
на техните дипломатически представителства
съответно в София и в Ханой,
се договориха за следното:
Член 1
1. Правителството на Виетнам предоставя
на правителството на България два парцела
въз основа на договор за наем със символичен
наем от 01 (един) виетнамски донг за срок
от 99 години от датата на влизане в сила на
тази Спогодба за нуждите на дипломатическото представителство на България в Ханой,
а именно:
– парцел с площ 2061,32 квадратни метра,
намиращ се в гр. Ханой, № 5, пресечка 294,
улица Ким Ма;
– парцел с площ 330 квадратни метра
в Дипломатическия комплекс на ул. Ким
Ма 298 в гр. Ханой, намиращ се до втората
главна врата на Комплекса на № 3, пресечка 294, улица Ким Ма, гр. Ханой, заедно с
построената върху него двуетажна сграда с

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

площ 280 квадратни метра. Собствеността
върху построената върху парцела сграда се
прехвърля на правителството на България.
Точното местоположение на гореописаните
парцели и техните граници са обозначени в
Приложение 1 към тази Спогодба. Приложение 1 съдържа пълната техническа документация за сградата, построена върху парцела на
№ 3, пресечка 294, улица Ким Ма, гр. Ханой.
2. Правителството на България придобива
правото на ползване върху земята и правото
на собственост върху настоящите и бъдещите
сгради и постройки, изградени върху описаните в т. 1 на този член парцели.
Член 2
1. Правителството на България предоставя
на правителството на Виетнам един парцел
въз основа на договор за наем със символичен
наем от 01 (един) лев за срок от 99 години от
датата на влизане в сила на тази Спогодба за
нуждите на дипломатическото представителство на Виетнам в София, а именно:
– парцел 2849 квадратни метра, намиращ
се в гр. София, ул. Жетварка № 1, местност
Изток, квартал № 58.
Точното местоположение на гореописания
парцел и неговите граници са обозначени в
Приложение 2 към настоящата Спогодба.
2. Правителството на Виетнам придобива
правото на ползване върху земята и правото
на собственост върху настоящите и бъдещите
сгради и постройки, изградени върху описания
в т. 1 на този член парцел.
Член 3
Страните ще си съдействат за получаването на необходимите юридически документи, свързани с правото на ползване върху
парцелите и собствеността върху сградите
и постройките, посочени в чл. 1 и чл. 2 от
настоящата Спогодба, в съответствие със законите и разпоредбите на всяка от Страните.
Член 4
1. Правителството на Виетнам се задължава да върне на правителството на България
парцел с площ 2044 кв. м, намиращ се в гр.
София, ул. Вълко Радински № 5, заедно с
построената върху него постройка.
2. Правителството на България се задължава да върне на правителството на Виетнам
парцел с площ 3243 квадратни метра, намиращ се в гр. Ханой, ул. Ким Ма № 300, Ба
Дин, заедно с построените върху него сграда
и постройки.
Член 5
1. Страните се задължават да заплатят
една на друга стойността на сградите и постройките, построени върху двата парцела,
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описани в чл. 4 на настоящата Спогодба.
Сумата се заплаща въз основа на докладите
за оценка на сградите и постройките, изготвени от Колиърс интернешънъл през 2012 г.
и 2013 г., съдържащи се в Приложение 3 към
настоящата Спогодба.
В съответствие с това правителството
на Виетнам се задължава да плати на правителството на България разликата между
сумата от 826 000 щатски долара (осемстотин
двадесет и шест хиляди щатски долара) и
27 000 евро (двадесет и седем хиляди евро)
по съответния обменен курс на евро/щатски
долара на Държавната банка на Виетнам в
деня на плащането.
2. Плащането на сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, ще се извърши
по банков път, в щатски долари, от сметката,
посочена от правителството на Виетнам, по
сметка, посочена от правителството на България, в срок от 01 (един) месец от датата
на влизане в сила на настоящата Спогодба.
Детайлите на сметките са описани в Приложение № 4 към настоящата Спогодба.
Член 6
В рамките на 10 дни от датата на плащането, направено от правителството на
Виетнам на правителството на България в
съответствие с член 5, параграф 2 от настоящата Спогодба, Страните си предават една
на друга парцелите, посочени в член 4 от настоящата Спогодба. Предаването се извършва
с приемно-предавателен протокол, подписан
от надлежно упълномощените представители
на Страните.
Член 7
Договореностите по членове 1, 2, 3, 4, 5
и 6 от настоящата Спогодба са окончателни
и нито една от Страните няма да предявява
претенции за допълнителни площи, земя или
плащания.
Член 8
Страните, при условията на взаимност, се
освобождават от държавни данъци и такси,
свързани с регистрацията на правото на ползване върху земята и правото на собственост
върху сградите и постройки, както и от такси
във връзка с лицензите за строителство и
ремонти.
Член 9
Сградите и постройките, построени върху
парцелите, описани в членове 1 и 2, могат да
се предоставят на трета страна – физическо
или юридическо лице, само със съгласието на
другата Страна в съответствие със законите
и разпоредбите на приемащата държава.
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Член 10
Страните ще си съдействат за издаването
на необходимите документи във връзка с
бъдещо строителство и ремонтни дейности
на сградите и постройките, построени върху
парцелите, описани в чл. 1 и чл. 2 на настоящата Спогодба, в съответствие със законите
и разпоредбите на всяка Страна.
Член 11
Спогодбата от 1982 г. и Протоколите към
нея се прекратяват с влизането в сила на настоящата Спогодба. Нито една от Страните
няма да предявява съдебни искове, основани
на гореспоменатите Спогодба от 1982 г. и
Последващи Протоколи.
Член 12
1. Страните се уведомяват взаимно по дипломатически път за изпълнението на техните
вътрешни процедури, необходими за влизане
в сила на настоящата Спогодба. Спогодбата
влиза в сила от датата на получаване на последното уведомление и е валидна за период
от 99 (деветдесет и девет) години. Настоящата
Спогодба може да бъде прекратена преди
изтичането на срока є по взаимно писмено
споразумение.
2. Допълнения и изменения на настоящата
Спогодба могат да се правят по взаимно писмено споразумение между Страните. Всички
изменения и допълнения стават неразделна
част от настоящата Спогодба.
3. Всички спорове относно тълкуването
или прилагането на настоящата Спогодба се
уреждат по дипломатически път.
4. След изтичането на 99-годишния период правото на собственост, предоставено
по силата на членове 1 и 2, върху сградите
и постройките, построени върху парцелите,
описани в чл. 1, параграф 1 и чл. 2, параграф
1, ще бъде предмет на ново Споразумение
между Страните. В случай, че Страните не
постигнат такова Споразумение, приемащата
Страна ще изплати компенсация на другата
Страна на базата на пазарната стойност на
сградите и постройките.
Настоящата Спогодба е подписана в Ню
Йорк на 22 септември 2016 г. в два оригинални
екземпляра, всеки на български, виетнамски и
английски език. При различия в тълкуването
меродавен е английският текст.
За правителството на
Република България:
Даниел Митов,
министър на
външните работи
376

За правителството на
Социалистическа
република Виетнам:
Фам Бин Мин,
заместник министърпредседател и министър
на външните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Републ ика
България и Саудитската комисия за туризъм
и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия
(Утвърден с Решение № 1044 от 8 декември
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
14 януари 2018 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Саудитската комисия за туризъм и
национално наследство на Кралство Саудитска
Арабия (оттук нататък наричани „Страните“)
в подкрепа на силните връзки между двете
страни и ролята на туризма за сближаване
на народите;
Желаейки да подкрепят приятелството
и сътрудничеството в туристическия бранш
между двете държави, в рамките на съответните национални закони и нормативни актове
на двете държави Страните се договориха,
както следва:
Член 1
В рамките на своите правомощия Страните
ще координират и интегрират усилията за постигане на устойчиво развитие на туризма в
двете държави, отчитайки местните традиции
и обществени ценности.
Член 2
Страните ще насърчават осъществяването
на инициативи за взаимно популяризиране на
културни и исторически монументи в двете
държави с цел да се развива културният туризъм.
Член 3
Страните ще обменят информация и експертен опит в следните области:
1. з акони и нормативни актове, касаещи
туристическите дейности и услуги;
2. а дминистриране на хотели и курорти,
обекти за настаняване на туристи и
средства за активиране на съответния
контрол на изпълнението;
3. у чебни програми и техники за обучение
и образование в туризма;
4. туристически данни и статистики;
5. организиране на туристически пътувания
и дейности;
6. и нвестиции в т у ризма, планиране и
развитие на туризма;
7. т уристически обекти, разработване на
малки и средни проекти в туризма;
8. л ицензиране на туристически съоръжения; начини за управление, експлоатация
и маркетинг;
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9. з дравен туризъм;
10. к ултурен туризъм.
Член 4
Страните ще обменят медийни публикации, филми и демонстрации в областта
на туризма и антиките, като ще извършват
обмен на посещения на експерти и медийни
представители в двете държави.
Член 5
1. Страните ще представят потенциални
възможности за туризъм в двете държави,
както и стимулите и услугите, които може да
бъдат предлагани; ще насърчават взаимните
инвестиции в туристически проекти, договори за управление и туристически услуги; ще
споделят средства за привличане на частни
инвестиции в туризма в двете държави.
2. Страните ще се координират при изготвянето на планове за реклама и изпълнение
на такива възможности в двете държави; ще
обменят изследователски експертен опит и
информация при разработването на големи
проекти и туристически компании; ще обменят участие в международни изложения
за инвестиции в туризма в двете държави в
подкрепа на инвестициите в туризма.
Член 6
Страните ще подкрепят организирането на
съвместни туристическо-културни мероприятия и фестивали; ще участват в изложения,
конференции и семинари, провеждани в двете
държави в подкрепа на развитието на туризма
и оформянето на обща визия за туризма.
Член 7
Страните ще насърчават образователните
учреждения в областта на образованието и
обучението по туризъм и в двете държави,
като ще използват експертен опит за развитието и функционирането на специализирани
институти по туризъм.
Член 8
Страните ще обменят експертни изследвания, анализи и други документи и информационни материали, свързани с въпроси от
тяхната компетентност в областта на туризма.
Член 9
Страните ще си сътрудничат и ще се координират в международни форуми и организации, занимаващи се с туристически дела,
като Световната организация по туризъм към
ООН, в подкрепа на въпросите от значение
за двете държави.
Член 10
1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила тридесет дни от последното
у ведомление, обменено по дип ломат и чески път, удостоверяващо приключването на
всичките задължителни процедури. Това се
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прилага към всякакви изменения, които ще
бъдат извършени по настоящия Меморандум
за разбирателство.
2. Настоящият Меморандум за разбирателство ще бъде в сила за срок пет години
считано от датата на влизането му в сила,
като ще бъде автоматично подновяван за един
или повече периода от по една година, освен
ако не бъде прекратен от някоя от Страните
чрез предварително връчване на минимум
шестмесечно писмено предизвестие по дипломатически път.
3. В случай на прекратяване в сила остават
всичките разпоредби на настоящия Меморандум за разбирателство, касаещи разработени
или разработвани програми и проекти, както и всякакви нерешени права или спорове,
произтичащи от настоящия Меморандум за
разбирателство.
Член 11
Всякакви спорове, произтичащи от тълкуването, прилагането или изпълнението на
настоящия Меморандум за разбирателство, се
решават приятелски чрез преговори и взаимна
комуникация.
Настоящият Меморандум бе подписан в
София на 5 октомври 2016 г. Настоящият Меморандум бе изготвен в 2 оригинала на три
езика: български, арабски и английски, като
всичките езикови версии са еднакво автентични; в случай на несъответствие предимство
има текстът на английски език.
От името на
Министерството
на туризма на
Република
България:
Николина Ангелкова,
министър

От името на
Саудитската комисия
за туризъм и
национално наследство
на Кралство
Саудитска Арабия:
Негово кралско
височество
Принц Султан Бин
Салман Бин
Абдулазиз Ал-сауд,
президент
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (обн., ДВ, бр. 75 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2018“ се заменя с „2019“.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.
Министър:
Кирил Ананиев
484

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова или материална
помощ и за предоставяне на помещения във
военните клубове или в сгради в управление
на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; доп.,
бр. 9 и 40 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2015 г.; доп., бр. 50 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 2. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Финансова помощ за осъществяване на общественополезна дейност
на лицата по чл. 2 може да им бъде предо с т а вя на и извън у т върден и я г од и шен
план на Министерството на отбраната въз
основа на постъпило извън срока по чл. 8
мотивирано искане след одобряването му
от комисията по чл. 11 и при наличие на
финансови средства за обезпечаването му.
Искането следва да съдържа обстоятелствата по чл. 9 и към него да бъдат приложени
документите по чл. 10.
(2) За дейността по ал. 1 комисията съставя
протокол по чл. 13 и въз основа на одобрените искания изготвя проект на допълнение
към годишния план на Министерството на
отбраната.“
§ 3. В чл. 7 след думите „годишен план на
Министерството на отбраната“ се добавя „и
допълненията към него“, а думата „публикува“
се заменя с „публикуват“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 1, 3 и 4 се отменят.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Председателят на комисията по чл. 11
служебно изисква от Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите:
1. удостоверение за актуално състояние от
търговския регистър;
2. удостоверение за вписани в регистър
БУЛСТАТ обстоятелства;
3. удостоверение за наличието или липсата
на задължения.“
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§ 5. В чл. 12, ал.1, изречение първо след
думите „по чл. 8“ се поставя запетая и се добавя „а на постъпилите извън срока по чл. 8
мотивирани искания – в тридневен срок от
постъпването им“.
§ 6. В чл. 14 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а за допълнението
към годишния план за дейностите по чл. 6а – в
срок до три дни след изготвянето му“.
§ 7. В чл. 15 след думите „годишен план
на Министерството на отбраната“ се добавя
„и допълненията към него“.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1, 3 и 4 се отменят.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на комисията по чл. 24,
ал. 1 служебно изисква от Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите
следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние от
търговския регистър;
2. удостоверение за вписани в регистър
БУЛСТАТ обстоятелства;
3. удостоверение за наличието или липсата
на задължения.“
§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1, 3 и 4 се отменят.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Председателят на комисията по чл. 34,
ал. 1 служебно изисква от Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите
следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние от
търговския регистър;
2. удостоверение за вписани в регистър
БУЛСТАТ обстоятелства;
3. удостоверение за наличието или липсата
на задължения.“
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
384

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4517
от 11 април 2017 г.

по административно дело № 5427 от 2016 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Реп ублика Българи я – осмо отделение, в
съдебно заседание на двадесет и втори март
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Емилия Миткова, членове: Петя
Желева, Весела Павлова, при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора
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Любка Стамова изслуша докладваното от
съдията Петя Желева по административно
дело № 5427/2016 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от А дминистративнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по обща жалба на Ивайло
Иванов Дерменджиев – почетен консул на
Република Кени я в Република Българи я,
Красимир Тихомиров Методиев – почетен
консул на Израел в Република България,
Борислав Цветков Боянов – почетен консул
на Република Малта в Република България,
Максим Мончо Бехар – почетен генерален
консул на Република Сейшели в Република
България, Виктор Самуилов Меламед – почетен консул на Кралство Тайланд в Република
България, Христо Теодоров Илиев – почетен
консул на Република Мавриций в Република
България, Иван Тодоров Тодоров – почетен
консул на Антигуа и Барбуда в Република
България, Борислав Сарандев Сарандев – почетен консул на Демократична социалистическа република Шри Ланка в Република
България, Борис Емилов Халачев – почетен
консул на Република Естония в Република
България, и Захари Ангелов Кушев – почетен
консул на Република Еквадор в Република България, за отмяна на разпоредби от
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията
и отчета на моторните превозни средства,
собственост на чуждестранни физически и
юридически лица, обнародвана в ДВ, бр. 30
от 15.04.2016 г., издадена от министъра на
вътрешните работи.
Предмет на оспорване са разпоредбите
на § 4, 6 и 7 от Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. за
регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни
физически и юридически лица, обнародвана
в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., издадена от министъра на вътрешните работи (наричана за
краткост НИД на наредбата).
Оспорената разпоредба на § 4 гласи: „В
чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „лица“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на почетни
консулски длъжностни лица“.
2. В т. 4 след думите „регистрирани в
страната“ се поставя запетая и се добавя „и
за МПС, собственост на консулства, ръководени от почетни консулски длъжностни
лица – граждани на друга държава, в Република България“.“
Редакцията на чл. 17, ал. 2, т. 2 (доп. – ДВ,
бр. 30 от 2016 г.) е следната: „СС“ – за МПС
на конс улск и п редс та ви т елс т ва и т ех н и
служители, които имат статут на консулски
длъжностни лица, с изключение на почетни
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консулски длъжностни лица, и притежават
лична консулска карта, издадена от Министерството на външните работи.
Редакцията на чл. 17, ал. 2, т. 4 (доп. – ДВ,
бр. 30 от 2016 г.) е следната: „XX“ – за МПС
на чуждестранни физически лица, на които е
разрешено пребиваване в страната за повече
от 3 месеца, ако са адресно регистрирани
в страната, и за МПС, собственост на консулства, ръководени от почетни консулски
длъжностни лица – граждани на друга държава, в Република България.
Оспорената разпоредба на § 6 от НИД на
наредбата гласи: „В допълнителните разпоредби в § 1 думите „и консулства, ръководени
от почетни консули“ се заличават.“
Редакцията на § 1 (изм. – ДВ, бр. 30 от
2016 г.) е следната: Министерството на външните работи определя интервала от регистрационните номера за МПС, ползвани от
чуждестранните дипломатически, консулски,
търговски и други държавни представителства и служителите им, както и представителствата на международни правителствени
организации в Република България.
Оспорената разпоредба на § 7 от преходните разпоредби на НИД на наредбата
гласи: „Моторните превозни средства, собственост на консулства на други държави в
Република България, ръководени от почетни
консулски длъжностни лица, както и МПС,
собственост на лица със статут на почетни
консулски длъжностни лица на други държави в Република България и притежаващи
лична консулска карта, издадена от Министерството на външните работи, които към
датата на влизане в сила на тази наредба
са регистрирани с регистрационни номера
с буквени означения „СС“, в срок до 3 месеца от влизане в сила на тази наредба се
представят за промяна на регистрацията в
съответната служба по регистрация.“
В жалбата се твърди незаконосъобразност
на оспорените разпоредби на основания по
чл. 146, т. 3, 4 и 5 АПК.
На първо място се твърди, че при издаване
на оспорения подзаконов административен
акт съществено са нарушени администрат и вноп роизводс т вен и т е п ра ви ла, за що т о
публикуваните на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването мотиви към проекта за изменение и допълнение
на наредбата не отговарят на изискванията
по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 4 от Закона за нормат ивните ак тове (ЗН А), п риетата НИ Д
на наредбата съществено се различава от
публикувания на интернет страницата на
МВР проект за обсъждане и при приемането
є не е бил спазен предвиденият 14-дневен
срок за публикуване на проекта, визиран
в чл. 26, ал. 2 ЗН А. Също се твърди, че
липсва съгласувателна процедура на проекта
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на НИД между министъра на вътрешните
работи и министъра на външните работи,
задължителна на основание чл. 140, ал. 3 от
Закона за движение по пътищата (ЗДвП),
както и съгласувателна процедура с държавите – членки на Виенската конвенция за
консулските отношения (ВККО). Отделно от
това са изложени съображения, че разпоредбата на § 7 от процесната наредба представлява по същността си общ административен
акт, приет в нарушение на чл. 66, ал. 1 и 2,
чл. 69, ал. 2, чл. 71 и 74 АПК.
На второ място се твърди, че оспорените
разпоредби са в противоречие с материалноправни законови разпоредби, като в тази
насока са изложени доводи, че след като
със същите се отнема ex tuns консулската
привилеги я за регист раци я с отличителни регистрационни номера „СС“ на МПС,
собственост на почетните консули на други
държави в Република България, а преуреждането на възникнали правоотношения от
нормативен или общ административен акт
представлява обратно действие на този акт,
то оспорените разпоредби са в противоречие
с чл. 14, ал. 2 ЗНА. Отделно от това, оспорените разпоредби били в противоречие с
чл. 72 ВККО, предвиждаща задължение за
приемащата държава да не проявява дискриминация между държавите, прилагащи
Виенската конвенция, както и в нарушение
на основополагащ принцип по чл. 28 ВККО
за задължението на приемащата държава да
предоставя всички улеснения за изпълнение
на функциите на консулството, както и в
нару шение на принципа на взаимност в
международното публично право.
На трето място се твърди, че оспорените
разпоредби са несъответни с целта на закона, доколкото целта на ВККО, прогласена
в нейния преамбюл, е, че тези привилегии
и имунитети се предоставят не за изгода на
отделни лица, а за да се осигури чрез консулствата ефикасно изпълнение на техните
функции от името на съответните държави.
Иска се отмяна на посочените нормативни
разпоредби и присъждане на направените по
делото разноски.
В съдебно заседание претенцията за разноски се поддържа само от жалбоподателя
Захари Кушев чрез пълномощника му асв.
Пенев.
Ответникът по жалбата – министърът на
вътрешните работи на РБ, чрез юрк. Цонева
оспорва жалбата по съображения, изложени в
писмена защита. На първо място, поддържа,
че при издаване на оспорения подзаконов
нормативен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, т ъй като мотивите
към проекта за изменение и допълнение
на наредбата отговарят на изискванията на

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

чл. 28, ал. 2 ЗНА, като съдържат причините
и целите на изменението на ПНА. Поддържа
се, че изменението на публикувания проект
е направено след проведено обсъждане, а
липсва законово основание за провеждане
на ново обсъждане, когато в резултат на
проведеното такова се е достигнало до изменение на публикувания проект. Счита, че
са представени доказателства за спазване на
14-дневния срок за публикуване на проекта
на интернет страницата на МВР, визиран в
чл. 26, ал. 2 ЗНА, тъй като проектът бил
п у бл и к у ва н на 16.03.2016 г. и сва лен на
4.04.2016 г., а самата наредба била изпратена за обнародване в ДВ на 4.04.2016 г. след
изтичане на законоустановения 14-дневен
срок за обсъждането є. Наред с това било
проведено задължителното съгласно чл. 140,
а л. 3 ЗДвП съгласу ване с минист ъра на
външните работи, който изразил официално становище по проекта на наредбата. На
второ място, поддържа, че оспорените разпоредби от наредбата нямат обратно действие
и не противоречат на ВККО, доколкото не
се отнемат привилегии, предвидени в нея,
измененията се отнасят за всички почетни
консулски длъжностни лица, поради което
не налагат дискриминация, а и самата ВККО
предвиждала разграничение между две категории консулски длъжностни лица – щатни
и почетни, поради което и статутът им в
самата конвенция бил различен, а също така
липсвали убедителни аргументи, за да се
приеме, че отнетата привилегия ограничава
функциите на почетните консулски длъжностни лица. В заключение се претендира
отхвърляне на жалбата като неоснователна
и присъждане на разноски за юрисконсулт.
Представителят на Върховната админис т рат ивна п рок у рат у ра да ва за к л ючен ие
за неоснователност на жалбата в подробно
становище по съществото на делото.
Върховният административен съд, състав
на осмо отделение, като обсъди предпоста вк и т е за доп ус т и мос т на оспорва не т о
на разпоредби на подзаконов нормативен
акт, съобрази становищата на страните по
съществото на спора и провери законосъобразността на оспорения административен
акт в обжалваната му част, на основание
чл. 196 във връзка с чл. 168 АПК и на всички
основания по чл. 146 АПК намира жалбата
процесуално допустима, а по същество – основателна, поради следното:
1. По допустимостта на жалбата:
Върховният административен съд счита
жалбата за допустима като подадена от лица
с личен и пряк правен интерес от оспорването срещу подзаконов нормативен акт, чието
оспорване не е ограничено със срок.
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Процесуалните предпоставки, при които е
допустимо оспорването на подзаконов нормативен акт, са определени в чл. 185, 186 и 187
АПК. Наредбата е подзаконов нормативен
акт, издадена от министъра на вътрешните
работи, обнародвана е в „Държавен вестник“,
бр. 116 от 2002 г., а оспорените разпоредби са приети с изменения и допълнения,
обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 30
от 15.04.2016 г. Следователно предмет на
оспорване е подзаконов нормативен акт по
смисъла на чл. 185, ал. 1 АПК.
Разпоредбата на чл. 185, ал. 1 АПК допуска оспорване на подзаконов нормативен
а к т – изц я ло и л и в о тдел на разпоредба,
по отношение на неговата законосъобразност. Видно от петитума на жалбата, с нея
се твърди незаконосъобразност на отделни
разпоредби – на § 4, 6 и 7 от НИД на Наредба
№ I-181 от 2002 г., обнародвана в ДВ, бр. 30
от 15.04.2016 г., издадена от министъра на
вътрешните работи.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Доколкото с оспорените разпоредби се
изменя редът за регистрация на МПС, собственост на консулства на други държави в
Република България, ръководени от почетни
консулски длъжностни лица, и на МПС, собственост на почетни консулски длъжностни
лица на други държави в Република България,
за всеки от жалбоподателите в качеството
му на почетен консул на съответните държави в Република България е налице личен
и пряк правен интерес за оспорване на § 4,
6 и 7 от НИД на Наредба № I-181 от 2002 г.,
обнародвана в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., издадена от министъра на вътрешните работи.
Предвид изложеното жалбата е процесуално допустима.
2. По фактите:
С докладна записка от 16.03.2016 г. директорът на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ към Министерството на вътрешните
работи (МВР) е представил на министъра
на вътрешните работи чрез заместник-министъра проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г.
за регистрацията и отчета на моторните
превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (обн.,
ДВ, бр. 116 от 2002 г.; изм., бр. 93 от 2006 г.)
ведно с мотиви към проекта.
Проектът на НИД на наредбата е публикуван на 16.03.2016 г. на интернет страницата
на МВР и свален оттам на 4.04.2016 г. съ-
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гласно писмо от 10.02.2017 г., подписано от
директора на дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ към МВР.
Фактът на публикуване на проекта на
НИД на наредбата ведно с мотивите на интернет страницата на МВР на 16.03.2016 г.
е удостоверен и с констативен протокол от
21.04.2016 г. на нотариус Валентина Георгиева, представен с жалбата.
Видно от мотивите към проекта, промените в наредбата са провокирани от желанието
и необходимостта от разграничаване на регистрационни табели, които се предоставят
при регистрация на МПС, собственост на
дипломатически представителства, и такива, собственост на консулства, ръководени
от почетни консули в Република България.
Посочено е също, че от извършен анализ
и преценка е установено, че привилегиите,
с които приетите от държавата консулски
длъжностни лица се ползват в резултат на
регистрацията на превозното им средство
по реда на Наредба № I-181 от 2002 г. не са
необходими за осъществяване на техните
функции и постигане на целите, за които са
назначени, поради което се предвижда промяна в чл. 17 от действащата наредба, като
МПС, собственост на консулства, ръководени
от почетни консули в Република България,
да получават табела с регистрационен номер,
различна от тази, предназначена за дипломатическите представителства.
С писмо от 16.03.2016 г. министърът на
вътрешните работи на основание чл. 140,
ал. 3 ЗДвП е изпратил на минист ъра на
външните работи проекта на наредбата за
съгласуване.
С писмо изх. № 04-02-78 от 22.03.2016 г.
министърът на външните работи съгласува
проекта за изменение на наредбата и прави
допълнителни предложения.
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията
и отчета на моторните превозни средства,
собственост на чуждестранни физически и
юридически лица, е обнародвана в „Държавен
вестник“, бр. 30 от 15.04.2016 г.
Текстът на оспорения § 4, т. 2 се различава
от текста на публикувания проект. Видно от
приложения към констативния протокол на
нотариуса и преписката на административния
орган проект на НИД на наредбата, текстът
на публикувания за обсъждане проект на § 4,
т. 2 гласи: в чл. 17, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения: в т. 4 след думите
„регистрирани номера“ се поставя запетая
и се добавя „и за МПС, собственост на консулства, ръководени от почетни консули в
Република България“.
За сравнение оспорената разпоредба на
§ 4, т. 2 от НИД на наредбата гласи: в чл. 17,
ал. 2 се правят следните изменения и допъл-
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нения: в т. 4 след думите „регистрирани в
страната“ се поставя запетая и се добавя „и
за МПС, собственост на консулства, ръководени от почетни консулски длъжностни
лица – граждани на друга държава, в Република България“.
С оспорените разпоредби на § 4, 6 и 7 от
НИД на наредбата се отнема привилегията
на почетните консулски длъжностни лица да
ползват МПС, регистрирано по реда на тази
наредба с табели с регистрационен номер
с отличителни белези: буквени означения
„СС“ на червен фон с бели букви и цифри,
като се предвижда за МПС, собственост на
консулства, ръководени от почетни консулски длъжностни лица – граждани на друга
държава, в Република България, привилегия
на табели с регистрационен номер с отличителни белези: буквени означения „Х Х“
на син фон с бели букви и цифри (съгласно
оспорения § 4).
С ъ гл ас но п у б л и к у в а н и я н а и н т е рне т
страницата на МВР текст на § 4, т. 2 от
проекта за изменение на наредбата табели
с регистрационен номер с отличителни белези: буквени означения „ХХ“ на син фон с
бели букви и цифри са предвидени за МПС,
собственост на консулства, ръководени от
почетни консули в Република България. А
съгласно обнародвания текст на § 4, т. 2 от
НИД на наредбата табели с регистрационен номер с отличителни белези: буквени
означения „ХХ“ на син фон с бели букви
и цифри се дават за МПС, собственост на
консулства, ръководени от почетни консулски
длъжностни лица само граждани на друга
държава, в Република България.
Също така отпада задължението на МВР
да определя интервала от регистрационни
номера на МПС, ползвани от консулства,
ръководени от почетни консули (съгласно
оспорения § 6), и се определя срок до три
месеца от влизане в сила на измененията за
представяне за промяна на регистрацията в
съответната служба по регистрация на МПС,
собственост на консулства на други държави
в Република България, ръководени от почетни
консулски длъжностни лица, както и МПС,
собственост на лица със статут на почетни
консулски длъжностни лица на други държави
в Република България, които към датата на
влизане на измененията са регистрирани с
регистрационни номера с буквени означения
„СС“ (съгласно оспорения § 7).
3. По съществото на спора:
Оспореният подзаконов нормативен акт
е издаден от компетентен орган – министъра на вътрешните работи. Съгласуван е
с министъра на външните работи съгласно
разпоредбата на чл. 140, ал. 3 ЗДвП.
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Издаден е в изискуемата форма и е обнародван в ДВ, с което е спазена процедурата
по чл. 78, ал. 2 АПК във връзка с чл. 37,
ал. 1 ЗНА.
Настоящият съдебен състав намира, че
при издаването му са допуснати съществени
нару шени я на админист ративнопроизводствените правила, всяко от които съставлява
самостоятелно основание по чл. 146, т. 3
АПК за отмяна на оспорените разпоредби.
По делото е безспорно установено, че текстът на § 4, т. 2 от публикувания за обсъждане
проект за изменение на наредбата съществено се различава от приетия и обнародван
текст на § 4, т. 2. От текста на публикувания
проект следва, че за МПС, собственост на
консулства, ръководени от всички почетни
консули в Република България, независимо
от гражданството им, се предвиждат табели с
регистрационни номера с буквено означение
„ХХ“. В същото време е приет и обнародван
текст на § 4, т. 2, с който са предвидени такива регистрационни табели само за МПС,
собственост на консулства, ръководени от
почетни консулски длъжностни лица – граждани на друга държава, в Република България.
Различието е съществено, защото приетият
текст, за разлика от публикувания, стеснява
кръга на правните субекти с привилегията
на обозначителни регистрационни табели.
Доколкото няма данни да е провеждано
ново обществено обсъждане на изменения
проект, спорен в настоящото производство
е въпросът дали приемането на оспорения
акт в различен вариант от публикувания за
обсъждане съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените
правила.
Редът за издаване на нормативен административен акт е регламентиран в чл. 77 АПК,
която разпоредба задължава компетентният
орган да издаде нормативен административен акт, след като обсъди проекта заедно с
представените становища, предложения и
възражения.
Наред с това субсидиарно прилож ими
на основание чл. 80 АПК са разпоредбите
от глава трета „Изработване на проекти
на нормативни актове“ на ЗНА. Съгласно
чл. 26, ал. 1 ЗНА (в приложимата редакция
преди изменението с ДВ, бр. 34 от 2016 г.,
в си ла о т 4.11.2016 г.) израбо т ва не т о на
проект на нормативен акт се извършва при
зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, а съгласно ал. 2 – преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
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съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА, тълкувана в съответствие с чл. 77 АПК сочи,
че изброените изисквания за вносителя на
проекта са императивни изисквания, предвидени с оглед гарантиране на основни принципи – принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Проявление
на принципа за откритост и съгласуваност
е задължението на компетентния орган да
публикува проекта заедно с мотивите на
нормативния административен акт, с което се
осигурява възможност на заинтересованите
лица, след като се запознаят с публикувания
проект, да направят предложения и изразят
становища по проекта. В настоящия случай
това изискване на закона не е спазено, след
като по делото е установено, че текстът на
публикувания проект за изменение на § 4,
т. 2 НИД на наредбата съществено се различава от обнародвания текст на приетата
разпоредба на § 4, т. 2 НИД на наредбата
и на заинтересованите лица не е осигурена
възможност да се запознаят с проекта на
наредбата, която е приета, както и да изразят
становище. Оспорените текстове на § 6 и 7 от
НИД на наредбата са пряко свързани с § 4,
поради което изложеното се отнася и до тях.
Ето защо допуснатото нарушение при приемане на оспорения подзаконов нормативен
акт съставлява съществено нарушение на
административнопроизводствените правила
и самостоятелно основание за отмяна на
издадения акт в оспорената му част като
незаконосъобразен. В този смисъл е и цитираната в жалбата практика на ВАС, вкл.
Решение № 5861 от 25.04.2013 г. по адм. дело
№ 505 от 2013 г. по описа на ВАС, 5-членен
състав.
Наред с из ложено т о п ри изда ва не на
оспорени я подзаконов нормат ивен ак т е
допуснато и нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите на
подзаконовия нормативен акт трябва да съдържат точно посочена информация.
Първо, мотивите трябва да сочат причините, които налагат приемането на акта.
Мотивите на Наредбата за изменение на
Наредба № I-181 от 2002 г. не съдържат конкретни причини за приемане на оспорения
ПНА. Изложените най-общо причини, като
необходимост от разграничаване на регист рационни табели, които се предоставят
при регистрация на МПС, собственост на
дипломатически представителства, и такива,
собственост на консулства, ръководени от
почетни консули в Република България, са
неотносими към извършените промени, тъй
като, от една страна, такова разграничаване
на регистрационните табели на МПС, собственост на дипломатически представител-
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ства, и такива, собственост на консулства,
ръководени от почетни консули в Република
България, е съществувало и преди изменението на наредбата, а отделно от това тези
причини не могат да се отнесат към приетия
текст на наредбата, който съществено се различава от варианта на публикувания проект.
Вт оро, мо т и ви т е т рябва да с ъд ърж ат
целите, които подзаконовият нормативен
акт си поставя. Конкретни цели мотивите
не съдържат. От изложеното в мотивите не
става ясно дали се цели разграничаване или
ограничаване на привилегии за ползване на
специални обозначителни табели и каква е
конкретната цел за това.
Трето, финансовите и дру ги средства,
необходими за прилагането на новата уредба. Мотивите не съдържат нищо досежно
средствата, необходими за прилагането на
новата наредба.
Четвърто, мотивите трябва да сочат очакваните резултати от прилагането на наредбата. Мотивите не съдържат каквато и да
било информация за очакваните резултати.
И пе т о – а на л из на с ъо т ве т с т вие т о с
правото на Европейския съюз. В мотивите
няма каквито и да е съображения относно
това изискване.
Видно от изложеното, мотивите на оспор ен и я подза конов нормат и вен а к т не
с ъд ърж ат и нф орма ц и я з а н и т о ед и н о т
изискуемите елементи, визирани в чл. 28,
ал. 2 ЗНА. Трайно е прието в практиката на
ВАС, че предвиденото в чл. 28, ал. 2 ЗНА
съдържание на мотивите не е самоцелно.
Те са инструмент и гаранция за спазване
на основните принципи при изработване на
проект на нормативен акт – обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност. Липсата на изискуемото от закона съдържание
на мотивите освен формалното нарушение
на чл. 28, ал. 2 ЗНА не дава възможност на
съда да извърши проверка за спазване на
принципите при подготовката на нормативния подзаконов акт.
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Изложеното налага оспорените разпоредби
на подзаконовия нормативен акт да бъдат
отменени като незаконосъобразни.
4. Разноски:
С оглед на изхода от спора и направеното
от жалбоподателя Захари Кушев чрез пълномощника му асв. Пенев искане за разноски
съдът счита, че на основание чл. 143, ал. 1
АПК следва да осъди Министерството на
вътрешните работи, юридическото лице, в
чиято структура се намира органът ответник, да му заплати направените по делото
разноски. Същите, видно от представените
по делото договор за правна помощ и процесуално представителство пред съд, фактура
и вносен документ за държавна такса, са в
размер 1090 лв., от които 10 лв. държавна
такса и 1080 лв. – адвокатски хонорар. При
липса на възражение за прекомерност на
този жалбоподател следва да се присъдят
деловодни разноски в размер 1090 лв.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя § 4, 6 и 7 от Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г.
за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни
физически и юридически лица, обнародвана
в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., издадена от министъра на вътрешните работи.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на Захари Ангелов Кушев
деловодни разноски в размер 1090 (хиляда и
деветдесет) лв.
Решен ие т о може да се обж а л ва п ред
5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от
съобщаването му.

379

Председател:
Георги Чолаков

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка на допусната техническа грешка в
Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет (ДВ, бр. 3 от 2018 г.): В преходните и заключителните разпоредби след § 11 да
се чете § 12:
„§ 12. Текущите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми се довършват по досегашния ред.“
601
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-88
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 47, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 5, ал. 1,
т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на
Българската агенция по безопасност на храните
във връзка с подобрената епизоотична обстановка
по отношение на заболяването високопатогенна
инфлуенца (грип) по птиците на територията на
Република България нареждам:
Отменям Заповед № РД-11-2332 от 10.11.2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.).
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния директор на Главна дирекция
ВОК, директорите на дирекции ФСД, ЗХОЖКФ,
„Правна“ при ЦУ на БАБХ и на директорите на
всички областни дирекции по безопасност на
храните за сведение.

594

За изпълнителен директор:
Т. Янковска-Стефанова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-917
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дълга лука, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

244

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-918
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Забел, община Трън, област Перник.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
245
ЗАПОВЕД № РД-18-919
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Батошево, община Севлиево, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
246
ЗАПОВЕД № РД-18-920
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върбица, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
247
ЗАПОВЕД № РД-18-921
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
248
ЗАПОВЕД № РД-18-922
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
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ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бойно, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-923
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долна крепост, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-924
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Македонци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

251

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-925
от 14 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Опълченско, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-22
от 15 декември 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за частта от територи-

ВЕСТНИК
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ята на район „Студентски“, Столична община,
област София (столица), за която със Заповед
№ РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК) е оттеглена Заповед № РД18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК за одобряване на кадастралната карта
и кадастралните регистри.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопланпроект“ – ЕАД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 332 от 4.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, и район „Студентски“.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и разгласена чрез средствата за масово осведомяване,
включително чрез два централни ежедневника и
да се обяви на подходящи места с публичен достъп
в сградите на Службата по геодезия, картография
и кадастър – София, и район „Студентски“.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, а копие
от нея – на изпълнителя.
С настоящата заповед прекратявам производството по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри, открито със Заповед
№ РД-16-31 от 15.07.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, за частта от територията
на район „Студентски“, за която със Заповед
№ РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК за одобряване на кадастралната карта
и кадастралните регистри.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-926
от 15 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение
№ 6817 от 8.11.2013 г. на А дминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 5456/2012 г., протокол № 24 от 7.02.2014 г. за
допълнително решение на Административния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 5456/2012 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлени имоти
с идентификатори 68134.505.1378 и 68134.505.623
и за източната граница на поземлен имот с
идентификатор 68134.505.829, гр. София, район
„Сердика“, Столична община, област София
(столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-927
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Брусен, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-928
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Дърманци, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
256
ЗАПОВЕД № РД-18-929
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Крета, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
257
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ЗАПОВЕД № РД-18-930
от 18 декември 2017 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Моравица, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
258
ЗАПОВЕД № РД-18-931
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Ребърково, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-932
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Руска Бела, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-933
от 18 декември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Типченица, община Мездра,
област Враца.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
261
ЗАПОВЕД № РД-18-934
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брезе, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
262
ЗАПОВЕД № РД-18-935
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Марчино, община Попово,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-937
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добринци, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
265
ЗАПОВЕД № РД-18-938
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вълкович, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
266
ЗАПОВЕД № РД-18-939
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Въглен, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров

263
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ЗАПОВЕД № РД-18-936
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Шумата, община Севлиево,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-940
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долище, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-941
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Куманово, община Аксаково,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-945
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малки чифлик, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-942
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Припек, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-946
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Димча, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-943
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Остра могила, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

274

ЗАПОВЕД № РД-18-947
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сломер, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-944
от 18 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Палици, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-948
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горна Сушица, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-949
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пирин, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-953
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Контил, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

277
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ЗАПОВЕД № РД-18-950
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Жълти рид, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

278

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-954
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Великденче, община Джебел,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

285
ЗАПОВЕД № РД-18-951
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Жълтика, община Джебел,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-955
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Слънчоглед, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-952
от 19 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Каменяне, община Джебел,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-956
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ямино, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-957
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Голямо Дряново, община Казанлък, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

ЗАПОВЕД № РД-18-961
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ръжена, община Казанлък, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

292

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-958
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горно Черковище, община Казанлък, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-962
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хаджидимитрово, община Казанлък, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-959
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Дунавци, община Казанлък, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

290

Изпълнителен директор:
М. Киров

293

ЗАПОВЕД № РД-18-963
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черганово, община Казанлък, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-960
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Овощник, община Казанлък, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-964
от 20 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-965
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
кв. Рудник, гр. Бургас (бивше с. Рудник), община
Бургас, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-969
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Бозвелийско, община Провадия,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
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ЗАПОВЕД № РД-18-966
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Копринка, община Казанлък, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-970
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бързица, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

301

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-967
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Средногорово, община Казанлък, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-971
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Градинарово, община Провадия,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
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ЗАПОВЕД № РД-18-968
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Блъсково, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-972
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Неново, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
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ЗАПОВЕД № РД-18-973
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Овчага, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
304

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-977
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Петров дол, община Провадия,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

308

ЗАПОВЕД № РД-18-974
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добрина, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
305

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
306

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-978
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Славейково, община Провадия,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

309

ЗАПОВЕД № РД-18-975
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Китен, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

БРОЙ 8

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-979
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Староселец, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

310

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

ЗАПОВЕД № РД-18-976
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Комарево, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-980
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чайка, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
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ЗАПОВЕД № РД-18-981
от 22 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черноок, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
312
ЗАПОВЕД № РД-18-1
от 2 януари 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 1210 от 15.12.2006 г. на Окръжния съд – Пловдив, постановено по гражданско дело № 674/2005 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за поземлен имот с идентификатор
56784.552.11 и поземлен имот с идентификатор
56784.552.18, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
313
ЗАПОВЕД № РД-18-2
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Батак, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

314

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дъскот, община Павликени, област Велико
Търново.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

315

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лесичери, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

316

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мусина, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

317

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Паскалевец, община Павликени, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

318

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

за неурбанизираната територия в землището на
с. Росица, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

319

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Ковачево, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

320

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лешница, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

321

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Любовище, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

322

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пиперица, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
323
ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Храсна, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
324
ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Голем Цалим, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
325
ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
326
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ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Калиманци, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

327

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Петрово, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

328

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 2 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хотово, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

329

Изпълнителен директор:
М. Киров

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 890
oт 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 110 от протокол
№ 9 от 13.09.2017 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико
Търново и Решение № 850 от протокол № 33 от
26.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява:
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– подробен устройствен план – парцеларен
план за външно ел. захранване на ПИ № 016003
(46532.16.3), землище на с. Малки чифлик, община Велико Търново – трасето на електрозахранването започва от съществуващ БКТП № 5,
намиращ се западно от имота на инвеститора
(ПИ № 46532.16.3), и подземно в изкоп през ПИ
№ 46532.0.40 (полски път – общинска собственост) достига до северозападния край на ПИ
№ 46532.16.3;
– план-схема за електрозахранване на ПИ
№ 016003 (46532.16.3), землище на с. Mалки чифлик, община Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

447

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 442
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – схема за трасе за КЛ – 1 kV
от КРШ-1 на БКТП Превалата до нов КРШ-2 и
модулно табло пред имот № 005023, м. Превалата,
Велинград, община Велинград. Целта на разработката е да се определи трасе за присъединяване
на имот № 005023, м. Превалата, Велинград,
което ще се осъществи чрез прокарване на нова
подземна кабелна линия, преминаваща изцяло
в урбанизираната територия (съществуващата
улична мрежа на Велинград). Трасето не засяга
обработваеми земи или земи в горски фонд, а
също и частни имоти. Дължината на проектното
трасе е 30,06 м.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Б. Мандраджиев
501
РЕШЕНИЕ № 443
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нов водопровод ∅ 75 от съществуващ на ул. Пирин
във Велинград до ПИ 147095, м. Голямо блато/
Варниците по КВС на землище Велинград.
Целта на разработката е да се определи трасе
за присъединяване към водопроводната мрежа
на жилищна сграда, която е изградена съгласно
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Разрешение за строеж № 75 от 10.04.2007 г. и е
въведена в експлоатация съгласно удостоверение
№ 48 от 27.08.2008 г. в ПИ 147095, местност Голямо
блато/Варниците по КВС на землище Велинград.
Връзката към съществуващата мрежа ще
стане от съществуващ водопровод на ул. Пирин
във Велинград при о.т. 2689. Предвижда се полагане на нов водопровод ∅ 75. Общата дължина
на новото трасе на водопровода е 282 м, като от
тях 47 м попадат в регулацията на Велинград по
ул. Пирин, а останалите 235 м – в КВС на Велинград (в полски път). Трасето е проектирано да
започне от съществуващ водопровод на ул. Пирин
във Велинград при о.т. 2689, да минава успоредно
по границите на имотите (на около 0,70 м) по
ул. Пирин и в сервитута на полски път от КВС и
да достигне до нова водомерна шахта в ПИ 147095.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Б. Мандраджиев
476
РЕШЕНИЕ № 445
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нова канализация от съществуваща канализационна шахта в ПИ № 151008 в м. Санаториума до
съществуваща канализационна шахта пред ПИ
№ 150123 в м. Вельовица по КВС на Велинград.
С проекта се определя трасе на нова канализация за отпадни води от съществуваща канализационна шахта в ПИ № 151008 в м. Санаториума
до съществуваща канализационна шахта пред ПИ
№ 150123 в м. Вельовица по КВС на Велинград.
Трасето ще бъде осъществено подземно. Общата
дължина на новото трасе е 551 м. То е проектирано
да започне от т. 1 – съществуваща канализационна шахта в ПИ № 151008 в м. Санаториума, и
след като излезе от имота, да тръгне в източна
посока по съществуващ общински път, докато
достигне до крайната си точка – съществуваща
канализационна шахта пред ПИ № 150123 в м.
Вельовица по КВС на Велинград. Трасето е проектирано в средата на пътя.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Б. Мандраджиев
502
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-09
от 8 януари 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протоколи № РД-18-200 от 5.12.2016 г., № РД-18-84 от
24.07.2017 г., № РД-18-105 от 26.09.2017 г. и № РД18-266 от 20.12.2017 г. на комисията по чл. 28б
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Пастух, ЕКАТТЕ 51216, община
Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
398
ЗАПОВЕД № ДС-20-11
от 10 януари 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 19.09.2017 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 7.12.2017 г. на Община Кюстендил
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
мащаб 1:1000 и регистъра към него за имоти с
идентификатори № 16141.104.57 и № 16141.104.58 в
местност Табларски рид, землището на с. Горна
Брестница, община Кюстендил, област Кюстендил, попадащи в имот № 045003 от КВС на
с. Горна Брестница, община Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
464

ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕШЕНИЕ № 378
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи и чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Левски, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електронна съобщителна
инфраструктура – оптична кабелна мрежа на
територията на община Левски – етап IV, през
общински имоти в землището на гр. Левски,
с. Аспарухово и с. Малчика, община Левски,
област Плевен, в обхват на следните имоти по
КККР на гр. Левски със съответната дължина
през имоти:
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– в урбанизираната територия на гр. Лев
с к и – П И 432 36.4 01.2 0 8 4 – у л и ц а – 3 м;
ПИ 43236.401.20 01 – улица – 68 м;
П И 432 3 6 .4 01.1 9 53 – у л и ц а – 16 м ; П И
43236.401.1971 – улица – 61 м; ПИ 43236.401.27 –
111 м; ПИ 43236.401.2170 – улица – 190 м;
– в з ем л и ще т о н а г р. Лев ск и – П И
43236.226.42 – селскостопански път – 277 м; ПИ
43236.226.530 – селскостопански път – 812 м; ПИ
43236.256.516 – селскостопански път – 7 м; ПИ
43236.210.530 – селскостопански път – 22 м; ПИ
43236.210.261 – селскостопански път – 628 м;
– в землището на с. Аспару хово, община
Левски, следните имоти по КВС – ПИ 000092 –
селскостопански път – 2798 м; ПИ 000098 – селскостопански път – 1126 м; ПИ 000314 – селскостопански път – 37 м; ПИ 000109 – селскостопански път – 3 м;
– в землището на с. Малчика, община Левски,
следните имоти по КВС – ПИ 000231 – селскостопански път с дължина 426 м; ПИ 000256 – селскостопански път – 132 м; ПИ 000246 – канал – 9 м;
ПИ 000113 – селскостопански път – 2042 м; ПИ
000198 – пасище – 33 м.

478

Председател:
Д. Дочев

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 257
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Летница, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Летница във фаза окончателен проект съгласно
графичната и текстовата част на документацията,
представляваща неразделна част от това решение.
2. Възлага на кмета на община Летница да
извърши всички необходими действия за законосъобразно изпълнение на решението.
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Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 401
от 28 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на
УПИ ІІ-55 – „За бензиностанция, търговия и
услуги“, с идентификатор 56277.4.50 по КККР на
гр. Пещера в местност Баташки път, с трасе на
кабела НН, който започва от точка 1 – ТИ, тип
„Тепо“, монтирано на фасадата на ТП „Варници“
в поземлен имот с идентификатор 56277.4.573 по
КККР на гр. Пещера, местност Баташки път,
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откъдето преминава въздушно в западна посока
до точка 2 – нов ЖР стълб. След точка 2 кабелът ще се положи в изкоп на 1,30 м дълбочина
в защитна PVC тръба, на запад през точки 3, 4
и 5, следвайки чупките на имотната граница.
От точка 5 пред точки 6 и 7 до точка 8 кабелът
ще се изтегли в стоманена тръба, укрепена по
подпорна стена. От точка 8 в западна посока до
точка 9 кабелът ще се положи в изкоп на 1,30
м дълбочина в защитна PVC тръба. В точка 9
трасето на кабела ще продължи в южна посока
към точка 10 и в западна посока до точка 11, в
северна посока ще достигне точка 12, съвпадаща
с влизането в бензиностанцията и в табло ГРТ,
имот с идентификатор 56277.4.50 по КККР на
гр. Пещера в местност Баташки път – собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския
съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Цв. Лепарова
448

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 872
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № IX от протокол
№ 10 от 7.09.2017 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПР
на кв. 117 на УПИ V – За индивидуално комплексно жилищно строителство, кв. 116, УПИ
I – Училище, и улици с осови точки 704-460-451,
460-461 и 451-459 по плана на гр. Септември, с
който УПИ V – За индивидуално комплексно жилищно строителство, се разделя на 10 нови УПИ:
XXXII – За жилищно строителство, XXXIII – За
жилищно строителство, XXXIV – За жилищно
строителство, XXXV – За жилищно строителство,
XXXVI – За жилищно строителство, XXXVII – За
жилищно строителство, XXXVIII – За жилищно
строителство, XXXIX – За жилищно строителство, XL – За жилищно строителство, XLI – За
жилищно строителство, и се обособява пешеход
на алея, която да обслужва новообразуваните
УПИ, с нанесени линии на ел. проводи през
УПИ XL – За жилищно строителство, и XLI – За
жилищно строителство.
Трасетата на улици с осови точки 451-459,
704-460-451 и 460-461 се променят за сметка на
УПИ I – Училище, УПИ V – Спортна площадка, в
кв. 116, и УПИ V – За индивидуално комплексно
жилищно строителство, УПИ XXV-1405a, VIII1405a, VII-1405a, I-1405a в кв. 117.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет на – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
477
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Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
467

ОБЩИНА ШАБЛА
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 131
от 13 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 103, ал. 1, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, т. 1,
чл. 106, чл. 126, ал. 4 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ, протокол от 27.11.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община Съединение, изпълнени съгласувателни
процедури по чл. 127, ал. 2 ЗУТ за положителни
становища и съгласувания на ОУП Общинският
съвет – гр. Съединение, одобрява общ устройствен
план на община Съединение със съответните и
неразделна част от него схеми, правила и нормативи за неговото прилагане.
Председател:
Г. Руменов
466

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 579
от 15 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план-схема
за водопроводна мрежа по ул. Бачо Киро, в
участъка от поземлени имоти с идентификатори
№ 77195.741.103, № 77195.741.241 и № 77195.741.294
по кадастралната карта на гр. Хасково до строителните граници на града. Трасето на водопровода преминава изцяло в уличната регулация по
ул. Бачо Киро. Разположението на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура с
техните сервитутни ивици са съгласно графичната
част на проекта.
2. Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводна мрежа в обхвата
на полски път с идентификатор № 77195.374.29
по кадастралната карта на гр. Хасково. Трасето
на водопровода преминава изцяло в обхвата на
полски път с идентификатор № 77195.374.29 – землище гр. Хасково извън строителните граници
на града. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните
сервитутни ивици са съгласно графичната част
на проекта.

РЕШЕНИЕ № 336
от 29 ноември 2017 г.
На основание чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 24
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България (ЗАТУРБ) и
докл. записка с вх. № К-154 от 22.11.2017 г. Общинският съвет – гр. Шабла, реши:
1. Съ здава ново селищ но образу вание с
местно значение за задоволяване на курортни
нужди с наименование „Къмпинг – Добруджа“ с
територия и граници поземлени имоти (ПИ) по
кадастралната карта на землището на гр. Шабла
със следните номера: 83017.506.12; 83017.506.28;
83017.506.36; 83017.506.38; 83017.506.70; 83017.506.100;
8 3 017. 5 0 6 .101; 8 3 017. 5 0 6 .10 7; 8 3 017. 5 0 6 .10 8;
8 3 017. 5 0 6 .110 ; 8 3 017. 5 0 6 .118; 8 3 017. 5 0 6 .1 2 2;
8 3 017. 5 0 6 .1 2 3; 8 3 017. 5 0 6 .1 2 4; 8 3 017. 5 0 6 .1 2 5;
8 3 017. 5 0 6 .1 31; 8 3 017. 5 0 6 .1 33; 8 3 017. 5 0 6 .1 39;
8 3 017. 5 0 6 .1 53; 8 3 017. 5 0 6 .1 59; 8 3 017. 5 0 6 . 2 61;
8 3 017. 5 0 6 . 2 6 4; 8 3 017. 5 0 6 . 2 6 5; 8 3 017. 5 0 6 . 311;
8 3 017. 5 0 6 . 375; 8 3 017. 5 0 6 . 37 7; 8 3 017. 5 0 6 . 39 9;
8 3 017. 5 0 6 .4 0 0 ; 8 3 017. 5 0 6 .433; 8 3 017. 5 0 6 .435;
8 3 017. 5 0 6 .43 6; 8 3 017. 5 0 6 .437; 8 3 017. 5 0 6 . 56 8;
8 3 017. 5 0 6 . 569; 8 3 017. 5 0 6 . 57 0; 8 3 017. 5 0 6 . 571;
8 3 017. 5 0 6 . 57 2; 8 3 017. 5 0 6 . 57 3; 8 3 017. 5 0 6 . 574;
8 3 017. 5 0 6 . 575; 8 3 017. 5 0 6 . 57 7; 8 3 017. 5 0 6 . 578;
8 3 017. 5 0 6 . 57 9; 8 3 017. 5 0 6 . 581; 8 3 017. 5 0 6 . 58 2;
8 3 017. 5 0 6 . 58 3; 8 3 017. 5 0 6 . 58 4; 8 3 017. 5 0 6 . 58 5;
8 3 017. 5 0 6 . 58 6; 8 3 017. 5 0 6 . 58 8; 8 3 017. 5 0 6 . 58 9;
83017.506.590; 83017.506.591, в частите на същите,
включени в териториалния и предметния обхват
на ЗРП, който е одобрен с Решение № V.ІV.1.1
от 6.07.2004 г. на Общинския съвет – гр. Шабла,
представляващ план по чл. 16 ЗУТ, и посочени
в схема – ситуация „Квартали и външен контур
на къмпинг „Добруджа“, в която са отразени
координатите на всички чупки на границите,
неразделна част от настоящото решение, ведно
с регистъра на поземлените имоти.
2. На основание чл. 25, т. 3 ЗАТУРБ решение
то по т. 1 влиза в сила след обнародването му в
„Държавен вестник“.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 ЗОС, чл. 73, ал. 5 от Закона за горите във
връзка с § 5, т. 73 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройство на територията Общинският съвет – гр. Шабла, определя Селищно образувание (СО) „Къмпинг – Добруджа“ за обект
от „първостепенно значение“ за община Шабла.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 ЗОС Общинският съвет – гр. Шабла,
допълва раздел ІV, т. 1. „Общински обекти от
първостепенно значение“ от приетата програма за
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управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, за 2017 г. със следния обект: „Селищно образувание (СО) „Къмпинг – Добруджа“.
5. Възлага на кмета на община Шабла пред
приемане на всички последващи фактически и
правни действия в изпълнение и произтичащи
от приетите по-горе решения.
Председател:
Й. Стоева

459

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XХVII-2
от 8 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ по точка 3 на протокол № 15 от 26.10.2017 г.
Общинският съвет – гр. Ямбол, одобрява изработените проекти за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на
ел. провод 20 kV за захранване на поземлен имот
с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Аеците.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
и водопроводно отклонение за захранване на
поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Аеците, във
връзка с изграждане на „складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.

441

Председател:
Д. Ибришимов

Ася Гонева – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на
основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално
осигуряване обявява следните промени в състава
на Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт: освобождава се като член на Надзорния съвет Мирослав Ненков Ненков; определя
се за член на Надзорния съвет Мария Вълканова
Беломорова.
485
54. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-1 от 4.01.2018 г. за строеж: Развитие на железопътен възел София: Подучастък № 1 Централна
гара (от проектен км 1+061.02 (страна Волуяк),
км 1+359.50 (страна София-север), км 1+615.62
(страна Захарна фабрика) до км 0+781.65 (страна
Подуяне по I, II (Път № 1) и III (Път № 2) коловози и проектен км 1+241.66 (страна Подуяне
IV и V коловози), в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия – публична
държавна собственост, с местонахождение област
София, Столична община, район „Сердика“, ПИ
68134.511.89. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
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разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
500
1. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: главни асистенти
по професионално направление: 7.1. Медицина
(Хигиена) – един; 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един; 3.3.
Политически науки (Международни отношения и
политики на сигурност) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Журналистика – Фотожурналистика) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая
№ 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време от 15 ч. до 17 ч.
463
46. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
академични длъжности: професори по: професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Подземно
строителство“ – един за нуждите на катедра
„Подземно строителство“; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на
полезните изкопаеми, научна специалност „Открит
и подводен добив на полезни изкопаеми“ – един
за нуждите на катедра „ОРПИ и ВР“; професионално направление 4.4. Науки за земята, научна
специалност „Инженерна геология“ – един за
нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна
геология“; професионално направление 4.4. Науки
за земята, научна специалност „Минералогия и
кристалография“ – един за нуждите на катедра
„Минералогия и петрография“; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Политическа икономия (Микроикономика и
макроикономика)“ – един за нуждите на катедра
„Икономика и управление“, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
доценти по: професионално направление 5.8.
Проучване, добив и обработка на полезните
изкопаеми, научна специалност „Механизация
на мините“ – един за нуждите на катедра „Механизация на мините“; професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Обща, висша и приложна
геодезия“ – един за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; главни
асистенти по: професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един за нуждите на катедра
„Електрификация на минното производство“;
професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна
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специалност „Приложна механика“ – двама за
нуждите на катедра „Техническа механика“; професионално направление 5.13. Общо инженерство,
научна специалност „Пречиствателна техника,
експлоатация и ремонт“ – един за нуждите на
катедра „Машинознание“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879
807 890, Зоя Велева.
462
11. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН – София, обявява конкурси за: доцент
по професионално направление 2.1. Филология,
научно направление „Теория и история на литературата“ – един; главни асистенти по: професионално направление 8.1. Изкуствознание и изобразителни изкуства (Кирилометодиевистика) – един;
професионално направление 2.1. Филология,
научно направление „Български език“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Кирило-Методиевския научен
център при БАН, София 1000, ул. Московска
№ 13, тел. 02/987 02 61.
427
530. – Сдружение с нестопанска цел „Българско водородно общество“ – София, основано
от Химико-технологичния и металургичен университет (София), Министерството на отбраната
на РБ и Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ на БАН
(ИЕЕС – БАН), обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
научна област 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14
„Електрохимия (вкл. електрохимични източници
на тока)“. Конкурсната позиция е обявена, за да
послужи на академичните нужди на Института по
водородни технологии „Св. апостол и евангелист
Лука“ към СНЦ „Българско водородно общество“
и е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно Закона за развитието на
академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника
за прилагането на ЗРАСРБ. Кандидатите могат да
подават документи за участие на адреса на СНЦ
„Българско водородно общество“ със седалище
София, бул. Климент Охридски № 8, в сградата на Химико-технологичния и металургичен
университет (ХТМУ), блок Б, стая № 9, поща:
София 1164, пощенска кутия № 92, тел.: (00359
2) 81 63 428; 81 63 429; 81 63 430.
367
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между о.т. 117, о.т. 133 и
о.т. 135; изменение на плана за улична регулация
между о.т. 133 и о.т. 178; изменение регулацията
на УПИ ХХХІV-738 от кв. 27, изменение регулацията на УПИ ІІ-750 от кв. 43 и изменение
границите на УПИ ХІІ „за озеленяване“ от
кв. 28а, м. С. Железница, район „Панчарево“.
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Проектът е изложен в район „Панчарево“. 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 главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
472
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване, и работен устройствен план на УПИ ІV – „За учебен център за
преквалификация“, УПИ V – „За поликлиника“,
и УПИ ІХ-2, 3 от кв. 262 за създаване на нови:
УПИ ІV – „За паркинг, озеленяване и т.п.“, УПИ
ІХ-2, 3 от кв. 262 (нов), и УПИ І-329, 330 – „За
жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост“ от кв. 262а (нов), и изменение на плана за
улична регулация на улици от о.т. 32 до о.т. 14а,
от о.т. 173 до о.т. 174 и създаване на нова улица
от о.т. 14а до о.т. 26б между нови квартали 262 и
262а, м. Зона Б-5-3. Проектът е изложен в район
„Възраждане“. 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 общината чрез район „Възраждане“.
465
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 30 от 17.11.2017 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ е приет
проект за ПНИ на селищно образувание по §
4, ал. 2 ЗСПЗЗ в местност Панорама І, ІІ, ІІІ,
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, в частта относно НИ № 506.200, 506.207,
506.208, 506.368, 506.407 и 506.9512 в изпълнение
на влязло в законна сила на 22.05.2008 г. Решение
№ 586 от 18.04.2008 г. по адм. дело № 2473/2007 г.
на А дминистративния съд – Варна, влязло в
законна сила на 13.06.2008 г., Решение № 570
от 15.04.2008 г. по адм. дело № 2314/2007 г. на
А дминист ративни я съд – Варна, и вл язло в
законна сила на 20.06.2008 г. Решение № 748
от 26.05.2008 г. по адм. дело № 2504/2007 г.
на Административния съд – Варна. Проектът
за изменение е предоставен за разглеждане в
Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2,
дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта до кмета
на общината.
442
2. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 29 от 10.11.2017 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети
проекти за ПНИ на местност Вълчан чешма,
кадастрален район 505, землище гр. Аксаково,
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община Аксаково, област Варна, в частта относно
НИ № 505.2152 в изпълнение на влязло в законна
сила на 24.06.2015 г. съдебно решение № 1017 от
27.02.2015 г. по гр. дело № 4025/2014 г. на Районния съд – Варна, и на ПНИ на местност Вълчан
чешма, кадастрален район 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно НИ № 509.2054 в изпълнение на влязло
в законна сила на 11.09.2014 г. съдебно решение
№ 2038 от 11.09.2014 г. по к.а.д. № 1846/2014 г.
на Административния съд – Варна. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане в
Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2,
дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
443
6. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37099.44.59
по кадаст ра лната карта (К К) на с. К ичево,
община Аксаково, област Варна, с териториален
обхват: ПИ с идентификатор 37099.42.282 – път
от републиканската пътна мрежа, собственост на
държавата, ПИ с идентификатор 37099.44.126 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 37099.42.281 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Аксаково,
и ПИ с идентификатор 37099.44.122 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на Община Аксаково. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемен ден на техническата служба е
всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 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 кмета на Община Аксаково.
444
3. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) за промяна
предназначението на земеделски земи (разширение на одобрено инвестиционно намерение
съгласно чл. 67а ППЗОС) с цел разширение на гробищния парк (Централни гробища – Велинград)
поради изчерпване на отредените парцели към
момента. С подробния устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна
предназначението на имоти ПИ 007002, 007003,
007004, 007005, 007010, 00711, 00714, 007033, 009003,
009004, 009005 и 009121 в м. Сивек по КВС на
землище Велинград с обща площ 12 963 кв. м
от „земеделска земя“ – в режим застрояване. За
сметка на описаните имоти, както и за сметка на
променените с Решение № КЗЗ-6 от 30.09.2002 г.
и със Заповед № 753 от 12.08.2002 г. на кмета на
община Велинград УПИ II-007035 – „За гробищен
парк“, с площ 11 953 кв. м, УПИ III-008130 – „3а
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гробищен парк“, с площ 14 610 кв. м; УПИ IV008130 – „За озеленяване“, с площ 1741 кв. м;
УПИ V-007036 – „3a озеленяване“, с площ 1444
кв. м, и УПИ VI – „3a гробищен парк“, с площ
2043 кв. м, се образува един нов УПИ ІІ – „За
гробищен парк“, с площ 44 754 кв. м. Достъпът
до него ще се осъществява посредством ул. Индустриална от плана на Велинград, която граничи с гробищния парк. Устройствената зона е
„За озеленяване“. В проекта са показани двете
сервитутни ивици на преминаващите въздушни
линии, в които не се предвижда строителство
или оформяне на парцели за загробване. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
503
2. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация на
СОЗ (санитарно-охранителни зони) за обект: СОЗ
на р. Грънчарица и нейните притоци – р. Малката
река, р. Везьов дол и р. Трълско дере, община
Велинград във връзка с процедура по учредяване
на санитарно- охранителна зона за водохващане
Грънчарица – пояси I, II и III. Обектът попада в
землищата на с. Кръстава и с. Бозьова, с. Грашево и с. Цветино, община Велинград, област
Пазарджик. Образувани са общи три пояса I:
пояс I „р. Малката река“ с площ 49 501 кв. м;
пояс I „р. Грънчарица и р. Везьов дол“ с площ
79 335 кв. м; пояс I „р. Трълско дере“ с площ
36 486 кв. м; пояс II с площ 20 581,391 дка; пояс III
с площ 14 771,299 дка. Последните са съвместени
с КВС на с. Кръстава и с. Бозьова, с. Грашево и
с. Цветино, община Велинград, област Пазарджик.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
504
3. – Община Мизия на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на кв. 81 и кв. 82, по регулационния план
на гр. Мизия като част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива. Изработеният проект
се намира в общинската администрация – Мизия,
дирекция „УТИСХД“, стая 209. 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 общината.
460
58. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на трасета за електропровод и водопровод, захранващи имот с № 024211 в местността
„Громник/валозите“ – землище на с. Баня, община Панагюрище, преминаващо през имот с
№ 024410, с начин на трайно ползване – полски
път, общинска собственост, съгласно приложения регистър. Проектът се намира в общинската
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администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. 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.
373
2. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи
на техническата инфраструктура за обект: Трасе
и сервитут на канализационен колектор ∅ 400
и водопровод ∅ 225 РЕ в участък от гр. Перник – с. Драгичево, община Перник. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 5, ет. 12, отдел
„Устройство на територията“, в сградата на Община Перник. 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 ПУП – ПП до общинската
администрация.
426
18. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Трасе за външно електроснабдяване
от РУ 20 kV на БКТП „Дор Нед“ в ПИ 243.25,
преминаващо през ПИ 56784.244.25, 249.57, 269.376,
275.73 – полски пътища и други имоти по приложен регистър в землище на гр. Пловдив, за
ел. захранване на УПИ 221.72 – производствени
дейности, район „Западен“, местност Прослав в
гр. Пловдив. ПУП – парцеларният план е изложен
в сградата на Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, стая 6а, ет. 8. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Пловдив.
445
1. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел до имот с идентификатор 63427.169.551 в местност Гълъбец, землище
на гр. Русе, през следните имоти – общинска
собственост: 63427.105.25 с НТП – „Пустеещи,
необработваеми земи“; 63427.105.26 с НТП – „Пътища IV клас“, и 63427.169.815 с НТП – „Улици“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
468
1. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфра-
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структура извън границите на урбанизираните
територии за „Водопровод за минерална вода“
за захранване на поземлен имот (ПИ) 011004 в
местността Зигвели, землището на с. Зорница,
община Сандански, област Благоевград. Трасето
на водопровода е с дължина 4009,735 м и преминава
по улици в регулацията на с. Хотово, поземлени
имоти 125003, 000248, 000219, 000214 – полски пътища на община Сандански, по КВС на с. Хотово,
община Сандански, и през 000050, 000090 – полски пътища на община Сандански, по КВС на
с. Зорница и улици по регулация на с. Зорница
община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Общината и може да се разгледа от заинтересуваните
всеки работен ден в определеното приемно време
на Община Сандански. 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 – Сандански.
397
72. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за
разглеждане и съгласуване проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за подобекти
„Изместване на (ВЛ) 400 kV „Хеброс“ пред п/ст
„Марица-изток“ до п/ст „Марица-изток 3“ и „Изместване на стълб № 1 на ВЛ 400 kV „Розовец“ в
землището на с. Пясъчево, община Симеоновград.
Проектът е разгледан на ОЕСУТ и е допуснат с
решение, вписано в протокол № 1 от 9.01.2018 г.
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 него до
общинската администрация.
396
1. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1115
от 14.09.2017 г. на кмета на община Созопол
обявява, че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава трета от Закона
за общинската собственост за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за изграждане
на обект: „Второстепенна улица о.т. 535-536-537538-539 в местност Буджака, гр. Созопол“, както
следва: част от поземлен имот с площ 48 кв. м
от 848 кв. м площ на целия имот с идентификатор 67800.8.12 по ККР на гр. Созопол с трайно
предназначение на територията – земеделска,
НТП – лозе (проектен 67800.8.1031). Частта от
поземлен имот с идентификатор 67800.8.12 по ККР
на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-1860 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ 48 кв. м е собственост на наследниците на Димитър Калоянов Бъчваров: Елена
Димитрова Георгиева, Димитър Иванов Бъчваров,
Пепа Иванова Димитрова. Пазарната стойност
на отчуждавания имот по т. 1 с площ 48 кв. м е
определена от лицензиран оценител – Валентин
Радев (рег. № 100100244 от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България за
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оценка на недвижими имоти). Същата възлиза
на 283 лв. крайна сума и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с
идентификатор 67800.8.12 по ККР на гр. Созопол.
Средствата са осигурени от собствени приходи и
разходът е одобрен с Решение № 655 от 28.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е, както следва: за
Елена Димитрова Георгиева – в размер 141,50 лв.;
за Димитър Иванов Бъчваров – в размер 70,75 лв.;
за Пепа Иванова Димитрова – в размер 70,75 лв.
Средствата за изплащане на обезщетението ще
бъдат прехвърлени по банкова сметка на „Общинска банка“ – АД, клон Созопол, IBAN BG48SOMB
91303361521301. Изплащането на обезщетението на
собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.8.12 по ККР на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, в 3-дневен срок от
влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи списък на банката с името на
правоимащия, в случай че не е обжалвал тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него. В случай
че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху
отчуждавания имот, обезщетението се внася в
търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
423
2. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1151 от
20.09.2017 г. на кмета на община Созопол обявява,
че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна собственост,
по реда на глава трета от Закона за общинската
собственост за задоволяване на важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, за изграждане на обект: „Второстепенна улица о.т. 535-536-537-538-539 в местност
Буджака, гр. Созопол“, както следва: част от
поземлен имот с площ 69 кв. м от 1490 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.8.14
по ККР на гр. Созопол с трайно предназначение
на територията – земеделска, НТП – лозе (проектен 67800.8.1038). Частта от поземлен имот с
идентификатор 67800.8.14 по ККР на гр. Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
69 кв. м е собственост на наследниците на Димитър Атанасов Шопов: Нина Димитрова Баракова
и Тодор Димитров Шопов. Пазарната стойност
на отчуждавания имот по т. 1 с площ 69 кв. м е
определена от лицензиран оценител – Валентин
Радев (рег. № 100100244 от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България за
оценка на недвижими имоти). Същата възлиза
на 406 лв. крайна сума и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с
идентификатор 67800.8.14 по ККР на гр. Созопол.
Средствата са осигурени от собствени приходи и
разходът е одобрен с Решение № 655 от 28.02.2017 г.
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на Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е, както следва: за
Нина Димитрова Баракова – в размер 203 лв.; за
Тодор Димитров Шопов – в размер 203 лв. Средствата за изплащане на обезщетението ще бъдат
прехвърлени по банкова сметка на „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, IBAN BG48SOMB
91303361521301. Изплащането на обезщетението
на собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.8.14 по ККР на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, в 3-дневен срок от
влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи списък на банката с името на
правоимащия, в случай че не е обжалвал тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него. В случай
че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху
отчуждавания имот, обезщетението се внася в
търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
424
3. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1116
от 14.09.2017 г. на кмета на община Созопол
обявява, че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава трета от Закона
за общинската собственост за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за изграждане
на обект: „Второстепенна улица о.т. 535-536-537538-539 в местност Буджака, гр. Созопол“, както
следва: част от поземлен имот с площ 94 кв. м
от 1726 кв. м площ на целия имот с идентификатор 67800.8.139 по ККР на гр. Созопол с трайно
предназначение на територията – земеделска,
НТП – лозе (проектен 67800.8.1032). Частта от
поземлен имот с идентификатор 67800.8.139 по
ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 94 кв. м е собственост на
наследниците на Георги Костов Грудов: Руска
Костова Грудова, Христо Костов Грудов, Стойко
Стоянов Стойков, Красимира Стоянова Стойкова,
Георги Димитров Кузманов, Кузман Димитров
Димов, Дора Иванова Георгиева, Ирка Ефтимова
Костова, Гергана Ефтимова Димова, Христина
Димитрова Йорданова, Спас Димитров Спасов,
Христо Георгиев Костов, Яни Георгиев Костов.
Пазарната стойност на отчуждавания имот по
т. 1 с площ 94 кв. м е определена от лицензиран
оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244
от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите
оценители в България за оценка на недвижими
имоти). Същата възлиза на 553 лв. крайна сума
и е определена за обезщетение на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.8.139
по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен
с Решение № 655 от 28.02.2017 г. на Общинския
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съвет – гр. Созопол. Определеният общ размер
на обезщетението е, както следва: за Руска Костова Грудова – в размер 26,33 лв.; за Христо
Костов Грудов – в размер 26,33 лв.; за Стойко
Стоянов Стойков – в размер 13,17 лв.; за Красимира Стоянова Стойкова – в размер 13,17 лв.; за
Георги Димитров Кузманов – в размер 39,50 лв.;
за Кузман Димитров Димов – в размер 39,50 лв.;
за Дора Иванова Георгиева – в размер 79 лв.; за
Ирка Ефтимова Костова – в размер 39,50 лв.; за
Гергана Ефтимова Димова – в размер 39,50 лв.;
за Христина Димитрова Йорданова – в размер
39,50 лв.; за Спас Димитров Спасов – в размер
39,50 лв.; за Христо Георгиев Костов – в размер
79 лв.; за Яни Георгиев Костов – в размер 79 лв.
Средствата за изплащане на обезщетението ще
бъдат прехвърлени по банкова сметка на „Общинска банка“ – АД, клон Созопол, IBAN BG48SOMB
91303361521301. Изплащането на обезщетението на
собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.8.139 по ККР на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, в 3-дневен срок от
влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи списък на банката с името на
правоимащия, в случай че не е обжалвал тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него. В случай
че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху
отчуждавания имот, обезщетението се внася в
търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
425
4. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1185 от
2.10.2017 г. на кмета на община Созопол съобщава,
че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна собственост,
по реда на глава трета от Закона за общинската
собственост за задоволяване на важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, за изграждане на обект: „Улица
между имот 67800.3.338, отреден за автогара и
67800.503.100, улица в кв. Месаря, гр. Созопол“,
както следва: част от поземлен имот с площ
23 кв. м от 2425 кв. м площ на целия имот с
идентификатор 67800.3.43 по ККР на гр. Созопол с
трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – пасище (проектен 67800.3.380). Частта
от поземлен имот с идентификатор 67800.3.43 по
ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 23 кв. м е собственост на наследници на Илия Атанасов Илков: Анастасия
Янева Драчева, Петранка Янева Севова, Илия
Янев Атанасов, Еленка Бечева Атанасова, Станка
Костова Маринова, Бечко Костадинов Илиев,
Илия Николов Карачолов, Димитър Николов
Карачолов, Анушка Атанасова Илкова, Онегин
Атанасов Илков. Пазарната стойност на отчуждавания имот по т. 1 с площ 23 кв. м е определена
от лицензиран оценител – Валентин Радев (рег.
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№ 100100244 от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България за оценка на
недвижими имоти). Същата възлиза на 135 лв.
крайна сума и е определена за обезщетение на
собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.3.43 по ККР на гр. Созопол. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 654 от 28.02.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е, както следва:
за Анастасия Янева Драчева – в размер 11,25 лв.;
за Петранка Янева Севова – в размер 11,25 лв.;
за Илия Янев Атанасов – в размер 11,25 лв.; за
Еленка Бечева Атанасова – в размер 11,25 лв.; за
Станка Костова Маринова – в размер 11,25 лв.; за
Бечко Костадинов Илиев – в размер 11,25 лв.; за
Илия Николов Карачолов – в размер 16,87 лв.; за
Димитър Николов Карачолов – в размер 16,88 лв.;
за Анушка Атанасова Илкова – в размер 16,87 лв.;
за Онегин Атанасов Илков – в размер 16,88 лв.
Средствата за изплащане на обезщетението ще
бъдат прехвърлени по банкова сметка на „Общинска банка“ – АД, клон Созопол, IBAN BG48SOMB
91303361521301. Изплащането на обезщетението на
собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.3.43 по ККР на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, в 3-дневен срок от
влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи списък на банката с името на
правоимащия, в случай че не е обжалвал тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него. В случай
че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху
отчуждавания имот, обезщетението се внася в
търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
481
5. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1188 от
2.10.2017 г. на кмета на община Созопол съобщава,
че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна собственост,
по реда на глава трета от Закона за общинска
собственост за задоволяване на важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, за изграждане на обект: „Улица
между имот 67800.3.338, отреден за автогара и
67800.503.100, улица в кв. Месаря, гр. Созопол“,
както следва: част от поземлен имот с площ
70 кв. м от 1001 кв. м площ на целия имот с идентификатор 67800.3.364 по ККР на гр. Созопол с
трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – пасище (проектен 67800.3.338). Частта
от поземлен имот с идентификатор 67800.3.364
по ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 70 кв. м е собственост
на наследниците на Клеонка Баласова Иванова: Фоти Киряков Михайлов, Клео Кирякова
Хрусова, Султанка Христова Мирчева, Коста
Христов Николов, Зафирка Баласова Вогринец.
Пазарната стойност на отчуждавания имот по
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т. 1 с площ 70 кв. м е определена от лицензиран
оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244
от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите
оценители в България за оценка на недвижими
имоти). Същата възлиза на 412 лв. крайна сума
и е определена за обезщетение на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.3.364
по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен
с Решение № 654 от 28.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. Определеният общ размер на
обезщетението е, както следва: за Фоти Киряков
Михайлов – в размер 68,67 лв.; за Клео Кирякова Хрусова – в размер 68,67 лв.; за Султанка
Христова Мирчева – в размер 68,67 лв.; за Коста
Христов Николов – в размер 68,67 лв.; за Зафирка
Баласова Вогринец – в размер 137,32 лв. Средствата за изплащане на обезщетението ще бъдат
прехвърлени по банкова сметка на „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, IBAN BG48SOMB
91303361521301. Изплащането на обезщетението
на собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.3.364 по ККР на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, в 3-дневен срок от
влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи списък на банката с името на
правоимащия, в случай че не е обжалвал тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него. В случай
че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху
отчуждавания имот, обезщетението се внася в
търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
482
6. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1189
от 2.10.2017 г. на кмета на община Созопол
съобщава, че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава трета от Закона
за общинска собственост за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за изграждане
на обект: „Улица между имот 67800.3.338, отреден
за автогара и 67800.503.100, улица в кв. Месаря,
гр. Созопол“, както следва: част от поземлен
имот с площ 124 кв. м от 1500 кв. м площ на
целия имот с идентификатор 67800.3.372 по ККР
на гр. Созопол с трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна
земя (проектен 67800.3.337). Частта от поземлен
имот с идентификатор 67800.3.372 по ККР на
гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-18-60
от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ 124 кв. м е собственост на наследниците на Христо Василев Янудов: Мария
Василева Колева, Елена Атанасова Стоянова,
Любомир Атанасов Иванов, Милка Петкова
Тодорова, Росанка Петкова Костадинова. Пазарната стойност на отчуждавания имот по т. 1
с площ 124 кв. м е определена от лицензиран
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оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244
от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите
оценители в България за оценка на недвижими
имоти). Същата възлиза на 730 лв. крайна сума
и е определена за обезщетение на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.3.372
по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен
с Решение № 654 от 28.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. Определеният общ размер на
обезщетението е, както следва: за Мария Василева
Колева – в размер 243,32 лв.; за Елена Атанасова Стоянова – в размер 121,67 лв.; за Любомир
Атанасов Иванов – в размер 121,67 лв.; за Милка
Петкова Тодорова – в размер 121,67 лв.; за Росанка
Петкова Костадинова – в размер 121,67 лв. Средствата за изплащане на обезщетението ще бъдат
прехвърлени по банкова сметка на „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, IBAN BG48SOMB
91303361521301. Изплащането на обезщетението
на собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.3.372 по ККР на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Общинска
банка“ – АД, клон Созопол, в 3-дневен срок от
влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи списък на банката с името на
правоимащия, в случай че не е обжалвал тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него. В случай
че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху
отчуждавания имот, обезщетението се внася в
търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
483
4. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV, захранващ нов трафопост в ПИ
000262, м. Сливите, землище с. Динката, община
Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция
„Специализирана администрация“. 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 – с. Лесичово.
446

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба на Пепи Владимиров Йорданов с
адрес: Благоевград, ж.к. Запад, бл. 34, ет. 4, ап.
12, подадена чрез адв. Юлиан Дацев със съдебен
адрес: София, ул. Аксаков № 28, ет. 2, против
разпоредбата на чл. 50 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на
община Благоевград в частта относно думите
„или от упълномощено от него длъжностно
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лице“ с искане за прогласяването є за нищожна,
алтернативно за отмяната є, е образувано адм.
дело № 998/2017 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
23.02.2018 г. от 11 ч.
475
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против Решение № 669, прието по т. 3 от дневния
ред на заседание на Общинския съвет – гр. Несебър, отразено в протокол № 23 от 11.12.2017 г., с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА е
приета Наредба за изменение на Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, спокойствието
и сигурността на гражданите, за опазване на
общинската собственост и околната среда, за
безопасността на движение на територията на
община Несебър. По оспорването е образувано
адм. д. № 3059/2017 г.
488
Административният съд – Варна, 6 състав,
съобщава, че е постъпило оспорване по адм.д.
№ 25/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Варна, VІ състав, от Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 9, изр.
първо от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 186-11-1/8 от
28.01.2004 г., в последната редакция приет от Общинския съвет – гр. Варна, с Решение № 519-9/13
от 29.09.2016 г., като производството по делото е
насрочено за 1.03.2018 г. от 9,30 ч.
454
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Цветан Юлианов
Йорданов от Варна на чл. 70 от Наредбата за
обществения ред, приета от ОбС – Варна, с Решение № 5220-12 (56) от 2 и 3.08.2007 г., в частта
на определения максимален размер на глобите
по квитанции – 50 лв., с искане да бъде обявена
за нищожна или алтернативно да бъде отменена
оспорената разпоредба в обжалваната част. По
оспорването е образувано адм. д. № 3378/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХV състав, насрочено за 22.02.2018 г. от 10,30 ч.
489
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване по Заповед № РД-09-322
от 28.12.2017 г. на областния управител на област
Кърджали, с която е оспорено Решение № 238 от
14.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по протокол № 11 от заседание на Общинския
съвет – гр. Кърджали, с което Общинският съвет – гр. Кърджали, на основание чл. 66 ЗМДТ,
разпоредбите в глава III, раздел I от същия закон
и чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кърджали приема плансметка за дейностите по управление на отпадъците
за 2018 г. по обобщени показатели и на основание
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чл. 62, 63, 67 ЗМДТ и чл. 25 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Кърджали се определя размерът на такса битови
отпадъци за 2018 г. по отделните видове услуги.
По оспорването е образувано адм.д. № 366/2017 г.
на Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.02.2018 г. от 10 ч.
455
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 АПК по препратка от чл. 188
АПК обявява, че по жалба на сдружение с не
стопанска цел „Български правозащитен алианс“
с адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов № 67, чрез
пълномощника адвокат Иван Йорданов, съдебен
адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов № 67, е образувано адм.д. № 376/2017 г. по описа на Административния съд – Кюстендил, срещу Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Кюстендил в частта по чл. 20 и чл. 20а, ал. 1 и
2. Предмет на оспорването е посоченият текст
от наредбата. Делото е насрочено за 7.03.2018 г.
от 10 ч.
457
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, против
чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28, ал. 1, т. 4 и чл. 35, ал. 3
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и
училища, осъществяващи предучилищно образование на територията на община Луковит, по
който е образувано адм. д. № 412/2017 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
497
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 12/2018 г. по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбата на чл. 18, ал. 1,
т. 11 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Бойчиновци, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 10 от протокол
№ 3 от 8.12.2011 г., изм. и доп. с Решение № 14
от протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 12/2018 г. е насрочено за 9.02.2018 г. от 10 ч.
451
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 554/2017 г. по
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на
чл. 38, ал. 2, чл. 55, т. 7, чл. 56, ал. 1, т. 6, предл.
второ, чл. 78, т. 2 и чл. 81, т. 2 от Наредба № 3
за реда за придобиване, управление и разпореж-
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дане с общинско имущество, приета с Решение
№ 253 от протокол № 35 от 10.05.2010 г., изм.
и доп. с Решение № 363 от протокол № 49 от
1.07.2011 г., изм. с Решение № 73 от протокол № 11
от 22.06.2012 г., изм. с Решение № 216 от протокол № 30 от 13.09.2013 г., изм. и доп. с Решение
№ 309 от протокол № 38 от 4.04.2014 г., доп. с
Решение № 433 от протокол № 52 от 29.04.2015 г.,
изм. и доп. с Решение № 465 от протокол № 56
от 28.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 111 от
протокол № 13 от 26.08.2016 г., изм. с Решение
№ 260 от протокол № 29 от 27.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 554/2017 г. е насрочено за 9.02.2018 г. от 10,15 ч.
452
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 52, ал. 2 и чл. 98, ал. 4,
т. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 289 от 29.01.2009 г. и изменена и
допълнена с Решение № 321 от 20.09.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Перник. Образувано е
адм.д. № 709/2017 г. по описа на Административния съд – Перник.
458
Административният съд – Перник, на основание чл. 218, ал. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Пътнически
превози – Перник“ – ЕООД, на Решение № 554,
обективирано в протокол № 9 от 18.07.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Перник, с което е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване на
част от кв. 155, 162, 163, 164 и 165 по регулационния
план на гр. Перник, кв. Твърди ливади, и кв. 162б
и 242 по регулационния план на гр. Перник – ЦГЧ,
като: 1. С плана за регулация се заличава улица
с о.т. 865-866-90-31-867-129-91-29-45-23-2026 и се
създава нова улица с о.т. 865-866-869-9031-867-867а45-31-129-232-232а-232б-232в-2026 и ново кръгово
кръстовище с о.т. 2026-2026а-2026б-2026в. 2. Удължават се трасетата на улици със: а) о.т. 9033-20525053 до о.т. 232; б) о.т. 207-2030 до нова о.т. 2030а;
в) о.т. 200-201 до о.т. 31; г) о.т. 199-2064 до о.т. 45;
д) о.т. 235-9235-605 до о.т. 2064. 3. Променят се
границите и номерата на квартали: кв. 162, 163,
164, 155, 165, 242а, и се създават нови квартали
с № 6162, 8163, 9164, 7162, 8162, 9165, 9155 и 9014.
4. С плана за застрояване не се променя застрояването в кварталите, предмет на проекта.
Решение № 554, обективирано в протокол № 9
от 18.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Перник, се оспорва в т. 1, 2 и 3 в частта, засягаща
ПИ с идентификатор № 55871.506.157 по КК на
гр. Перник. Образувано е адм.д. № 306/2017 г.
по описа на Административния съд – Перник.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване чрез подаване на заявления до
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съда, които съдържат: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
495
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че от Окръжната
прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване
на чл. 4, ал. 1, т. 25 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите,
организацията и безопасността на движението и
дисциплината на водачите на превозни средства
на територията на община Перущица, по което
е образувано адм. дело № 3644/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 14.03.2018 г. от 9 ч.
435
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор от ОП – Русе,
срещу разпоредбите на чл. 27, ал. 3 и чл. 31, ал. 1
в частта „или придобили право на строеж“ и ал. 2
на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 179 по протокол № 19 от
30.03.2005 г. на Общинския съвет – гр. Борово;
изм. с Решение № 258 от 28.12.2005 г.; изм. с
Решение № 295 от 29.03.2006 г.; изм. с Решение
№ 27 от 30.01.2008 г.; изм. с Решение № 112 от
30.07.2008 г.; Решение № 394 от 30.06.2010 г.;
Решение № 475 от 31.01.2011 г.; изм. с Решение
№ 491 от 28.02.2011 г.; изм. с Решение № 552 от
31.08.2011 г.; изм. с Решение № 65 от 28.03.2012 г.;
изм. с Решение № 270 от 26.06.2013 г.; изм. с
Решение № 334 от 27.11.2013 г.; изм. с Решение
№ 348 от 29.01.2014 г.; изм. с Решение № 486 от
17.12.2014 г.; изм. с Решение № 549 от 27.05.2015 г.;
изм. с Решение № 118 от 26.05.2016 г.; изм. с
Решение № 129 от 29.06.2016 г.; изм. с Решение
№ 277 от 28.06.2017 г. на ОбС – гр. Борово, по
което е образувано адм. д. № 5/2018 г. по описа
на Административния съд – Русе.
437
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 8 и
чл. 16, ал. 1 в частта относно „еднолични търговци
и физически лица“, както и разпоредбите на чл. 49,
чл. 93, ал. 1, т. 9, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 115, ал. 2
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от Наредба № 2 за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество,
издадена от Общинския съвет – гр. Ветово, по
което е образувано адм. д. № 13 по описа на Административния съд – Русе, за 2018 г., насрочено
за разглеждане на 28.02.2018 г. от 11 ч.
456
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е постъпила жалба
от „Симонита – 2010“ – ООД, София, с която се
оспорва Решение № 456 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет в частта, с която е одобрена
схема (обща и подробна част) за поставяне на
самостоятелни търговски съоръжения по чл. 34 от
Наредбата със сезонен и часови режим на работа
в Южен парк – 3 част, по която е образувано адм.
д. № 12598/2017 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІІ отделение, 24 състав, насрочено за 26.02.2018 г. от 14 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
490
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 1 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е постъпила жалба
от „НИКМИ“ – АД, с която се оспорва Решение
№ 574 от 14.09.2017 г., взето по т. 21 от протокол
№ 38 на Столичния общински съвет, с което
се прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план за имотите, попадащи в обхвата на т. 5 от Решение № 490 по
протокол № 66 от 24.07.2014 г. на СОС, с което
са одобрени ПРЗ и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на м. Ж.к. Красно село – Стрелбище, бл. 32, по
която е образувано адм. д. № 13286/2017 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 59 състав. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
496
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че в Административния
съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1236/2017 г. по описа на съда по протест на
Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 21.03.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 34, ал. 1, т. 3/2 в частта относно
думата „безсрочно“ и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Чавдар, приета
с Решение № 49 по протокол № 5 от 2.02.2016 г.
от Общинския съвет – с. Чавдар. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – с. Чавдар.
439
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм.д. № 25/2018 г. по описа на съда по протест
на Окръжната прокуратура – София, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно за-
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седание на 7.03.2018 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване са чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1,
т. 3 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Общинския съвет – с. Мирково. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура София, и административен
орган – Общинският съвет – с. Мирково.
453
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена
разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет от Общинския съвет – гр. Чирпан, по който е образувано
адм. д. № 667/2017 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
1.03.2018 г. от 10,30 ч.
494
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 18,
ал. 1, т. 9 и чл. 59, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Общинския съвет – гр. Попово.
По протеста е образувано адм.д. № 220/2017 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и
Общинския съвет – гр. Попово, представляван
от неговия председател. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.02.2018 г. от 10 ч.
493
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, против чл. 17, ал. 1, т. 8 и
чл. 18 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – Симеоновград, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 13 по протокол № 3 на редовно заседание от 21.12.2007 г.
на Общинския съвет – Симеоновград, по който
е образувано адм. д. № 1294/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
21.02.2018 г. от 10,15 ч.
474
Горнооряховският районен съд, гражданска
колегия, VІІІ състав, призовава Амдадул Хок с
неизвестен последен адрес, с неизвестен постоянен
и настоящ адрес, че следва да се яви в Районния
съд – Горна Оряховица, за да получи препис от
исковата молба, приложенията към нея, както
и препис от настоящото разпореждане по гр.д.
№ 2654/2017 г. по описа на ГОРС, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
като ответник по гр.д. № 2654/2017 г. по описа на
ГОРС, заведено от Янка Кирилова Цончева – за
развод. Ответникът Амдадул Хок следва да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
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Ловешкият районен съд, V гр. състав, уведомява Коман Йонут Мариан, гражданин на
Република Румъния, роден на 6.02.1987 г., че
срещу него е заведено гр. д. № 2396/2017 г. по
описа на ЛРС, образувано по предявен иск от
Искра Петкова Петкова от гр. Угърчин, ул. Хр.
Ботев № 36, по чл. 143 СК и че в деловодството
на Ловешкия районен съд се намират исковата
молба и приложенията към нея, препис от които
може да получи в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление,
като го предупреждава, че ако не се яви в съда
в двуседмичния срок, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, съдът
ще му назначи особен представител.
498
Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІ гражданско отделение, призовава Джамал
Мохамед Ел-А жами, роден на 13.01.1955 г. в
Египет, без вписан постоянен и настоящ адрес
в Република България и с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 15.05.2018 г. в 15 ч. в сградата
на Софийския районен съд, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане
на гр.д. № 8077/1996 г. по описа на Софийския
районен съд, 55-и състав, образувано от Славомира Димитрова Владимирова, Никола Борисов
Николов, Магдалина Борисова Николова, Райна
Рангелова Бетова, Павел Тодоров Рангелов, Георги
Александров Тошев и Дарина Васева Тошева, по
което същият е ответник.
471
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образу вано г р.д. № 237/2017 г. по п ред явено на
25.09.2017 г. мотивирано искане от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Гюнай А хмед А хмед с постоянен адрес
с. Ясеновец, община Разград, област Разград,
ул. Дунав № 44, и Ергюлен Наджи Исмаил с
постоянен и настоящ адрес с. Ясеновец, община
Разград, област Разград, ул. Дунав № 44, за
отнемане на имущество в полза на държавата
на обща стойност 293 075,66 лв., формирана
като сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнай Ахмед Ахмед и Ергюлен Наджи Исмаил:
– недвижим имот, намиращ се в с. Ясеновец, ул. Дунав № 44, община Разград, област
Разград: у рег улиран поземлен имот с площ
1284 кв. м, за който е отреден имот X V II-651,
652 в квартал 47, заедно с построените в него:
двуетажна жилищна сграда със застроена площ
на всеки етаж 96 кв. м, с таван с полезна площ
96 кв. м, едноетажна жилищна сграда със застроена площ 50 кв. м с гараж със застроена
площ 40 кв. м;
– товарен автомоби л, марка „Мерцедес“,
модел „310 Д“, peг. № РР 4266 АТ, дата на първа
регистрация 26.04.2000 г.;
– сума общо в размер 60 775,45 лв., представляваща преводи от трети лица в периода
от 2007 г. до 2011 г. вк л., непреобразувана в
друго имущество.
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На основание чл. 72 във връзка е чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнай Ахмед Ахмед
и Ергюлен Наджи Исмаил:
– сума в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, peг. № РР 4697
АН, към датата на отчуж даването му;
– сума в размер 35 000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „ЦЛС 320“, рег. № РР 2223
АТ, към датата на отчуж даването му;
– сума в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мицубиши“, модел „Спейс вагон“, peг. № РР
3184 АТ, към датата на отчуж даването му;
– сума в размер 5500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „525 ТДС“, peг. № РР 6999 АН,
дата на първа регистрация 29.04.1998 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнай Ахмед Ахмед:
– сума в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 10 дяла от капитала на
„Черкез“ – ЕООД, ЕИК 200797929, peг. в TP на
28.07.2009 г., седалище и адрес на управление
с. Ясеновец, община Разград, област Разград,
ул. Дунав № 44;
– поземлен имот № 1005 в кв. 47 по кадастралния план на с. Ясеновец, община Разград,
с площ 216 кв. м, с адрес ул. Дунав № 46, с
граници: ул. Дунав, улица, УПИ X VII-651,652;
– су ма в размер 12 л в., п редс та вл я ва ща
касова вноска по сметка IBAN BG 81 UBBS
80021098716830 в „ОББ“ – А Д, с титуляр Гюнай
А хмед А хмед;
– сума в размер общо 29 624,85 лв., представляваща разликата от касовите вноски по
разплащателна сметка в левове № BG 93 STSA
930000013217964 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Гюнай А хмед А хмед и прехвърлените по
друга сметка суми;
– сума в размер 18 010 лв., представляваща получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 93 STSA
9 3 0 0 0 0 01 32179 6 4 в „Б а н к а ДС К“ – Е А Д , с
титуляр Гюнай А хмед А хмед;
– сума в размер общо 68,58 лв., представляваща разликата от внесените чрез вътрешнобанкови преводи суми по разплащателна сметка
в левове № 13218020 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с
титуляр Гюнай А хмед А хмед, трансферираните
обратно такива и сумите, използвани за плащане на ПОС терминал;
– сума в размер 19,55 лв., представляваща
касова вноска по спестовна сметка в евро IBAN
BG 77 СЕСВ 97904473163400 в „ЦКБ“ – А Д, с
титуляр Гюнай А хмед А хмед;
– сума в размер 9988,91 лв., представляваща превод от трето лице по спестовна сметка
в евро IBAN BG 77 СЕСВ 97904473163400 в
„ЦКБ“ – А Д, с титуляр Гюнай А хмед А хмед;
– сума в размер 16 008,64 лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка
в левове IBAN BG 36 СЕСВ 97901073163400 в
„ЦКБ“ – А Д, с титуляр Гюнай А хмед А хмед;
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– сума в размер 33 178 лв., представляваща
преводи от трети лица по разплащателна сметка
в левове IBAN BG 36 СЕСВ 97901073163400 в
„ЦКБ“ – А Д, с титуляр Гюнай А хмед А хмед;
– сума в размер 14,19 лв., представляваща
касова вноска по спестовна сметка в щ. д. IBAN
BG 42 СЕСВ 97904173163400 в „ЦК Б“ – А Д, с
титуляр Гюнай А хмед А хмед;
– сума в размер 11 256,87 лв., представляваща касова вноска по разплащателна сметка в
евро IBAN BG 12 IORT 81161400654700 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Гюнай А хмед А хмед.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнай Ахмед Ахмед:
– сума в размер 1300 лв., представляваща
па зарнат а с т ой но с т на мо т оц и к ле т, марк а
„Ямаха“, модел „Маджести 400“, peг. № РР 2168
В, към датата на отчуж даването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Ергюлен Наджи Исмаил:
– сума в размер 29 205,77 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка
в левове IBAN BG 87 PRCB 92301026986910 в
„Прокредит Банк България“ – ЕА Д, с титуляр
Ергюлен Наджи Исмаил;
– су ма в размер общо 7412 ,39 л в., п редставл яваща разликата от касови вноск и по
разплащателна сметка в левове № 17689456 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ергюлен Наджи
Исмаил и прехвърлени по друга сметка суми;
– сума в размер общо 100,46 лв., представляваща разликата от внесените чрез вътрешнобанкови преводи суми по разплащателна сметка
в левове № 17689526 в „Банка ДСК“ – ЕА Д,
с титуляр Ергюлен Наджи Исмаил и сумите,
използвани за плащане на ПОС терминал;
– су ма в размер 300 лв., представл яваща
касова вноска по сметка в левове IBAN BG
68 UNCR 70001517448028 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ергюлен Наджи Исмаил.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 24.04.2018 г. от 14 ч. в Разградския окръжен съд, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
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Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ е образувано
гр.д. № 270/2017 г. по предявено на 24.10.2017 г.
мотивирано искане, вписано на 2.11.2017 г. в СВ
при АВ – гр. Кубрат, от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество с адрес
Варна, ул. А леко Константинов № 17, представлявана от председателя Пламен Георгиев
Димитров, срещу Айнур Асан Али и Абедин
Али Зекерие – двамата с постоянен и настоящ
адрес област Разград, община Завет, с. Брестовене, ул. Н. Й. Вапцаров № 102, за отнемане
в полза на държавата на имущество на обща
стойност 303 808,49 лв., формирана като сбор
от следните компоненти:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Айнур Асан Али и Абедин
Али Зекерие:
– Празно д ворно м яс т о, на м и ра що се в
строителните граници на с. Брестовене, община
Завет, област Разград, на ул. Н. Й. Вапцаров
№ 81а, съставляващо съгласно плана на селото
пл. № 38 от кв. 2, с площ 540 кв. м, за който
имот е отреден парцел ХІІ-38 от кв. 2, при
неприложена регулация, при граници: улица,
парцел ХІІІ-39, парцел V-45, парцел VI-45 и
парцел XI-46.
– Недвижим имот, намиращ се в строителните
граници на с. Брестовене, община Завет, област
Разград, представляващ част от незастроен поземлен имот № 57 от кв. 104, с площ 935 кв. м,
с административен адрес ул. Хр. Смирненски
№ 12, при граници: улица, част от ПИ № 57, ПИ
№ 56 и част от ПИ № 57, за която част от имота
е отреден УПИ № VI-57 от кв. 104 с площ 1080
кв. м, с неуредени регулационни отношения за
145 кв. м – придаващи се от ПИ № 56.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Айнур Асан Али и
Абедин Али Зекерие:
– Сумата в размер 5800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320“,
peг. № РР 0635 АН, двигател № 34060022, рама
№ WBACB11090FC08001, дата на първа регистрация 9.04.1991 г.
– Сумата в размер 6700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 180“,
peг. № РР 5420 АН, двигател № 11192010054703Е98,
рама № WDB202018A094389, дата на първа регистрация 15.03.1994 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
непреобразуван в друго имущество остатък от
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
„156“, peг. № РР 6095 АН, двигател № 1096713,
рама № ZAR93200001036271, дата на първа регистрация 7.07.1998 г.
– Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, peг. № РР 2506 АН, двигател без №,
рама № W V WZZZ1HZPP535873, дата на първа
регистрация 8.04.1993 г.
– Сумата в размер 5400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, peг. № РР 6307 А Р, двигател
№ AKL461442, рама № W V WZZZ1JZXD508073,
дата на първа регистрация 10.03.1999 г.
– Сумата в размер 7300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А
8“, peг. № РР 7546 АР, двигател № AFB005488,
рама № WAUZZZ4DZVN012345, дата на първа
регистрация 22.06.1997 г.
– Сумата в размер 4800 лв., представляваща
непреобразуван в друго имущество остатък от
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
рег. № РР 1527 АТ, двигател № A FB033438,
рама № WAUZZZ4BZWN130513, дата на първа
регистрация 17.04.1998 г.
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– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Пунто“,
peг. № РР 2896 АР, двигател № 176А8005596224,
рама № ZFA17600004041670, дата на първа регистрация 4.08.1994 г.
– Сумата в размер 10 680 лв., представляваща
непреобразуван в друго имущество остатък от
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав“
4, peг. № РР 2333 АН, двигател № 1A Z1389759,
рама № JTEHH20V X06106547, дата на първа
регистрация 14.05.2004 г.
– Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А
6“, peг. № РР 0301 ВА, двигател № AFB005488,
рама № WAUZZZ4DZVN012345, дата на първа
регистрация 24.03.2005 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Айнур Асан Али:
– Сумата в размер 4405,20 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, внесени по
сметка в левове IBAN BG 61 BPBI 79494070414301
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Айнур
Асан Али.
– Сумата в размер 30 лв., представляваща
касова вноска по сметка в евро IBAN BG 81 BPBI
79491470414301 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Айнур Асан Али.
– С у мат а о бщо в ра змер 121 589,72 л в.,
представляваща получени и непреобразувани
в друго имущество парични преводи от трети
лица в периода от 19.10.2007 г. до 13.12.2012 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Абедин Али Зекерие:
– Сумата в размер 99 421,96 лв., представляваща касови вноски по сметка в левове IBAN
BG 29 BPBI 79491069783703 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Абедин Али Зекерие.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
прехвърлени средства от сметка в левове IBAN
BG 61 BPBI 79494070414301 в „Юробанк България“ – АД, по сметка в левове IBAN BG 29 BPBI
79491069783703 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Абедин Али Зекерие.
– Сумата в размер 1760,25 лв., представляваща пол у чени и неп реобразу ва ни в д ру г о
имущество парични преводи от трети лица в
периода от 3.02.2010 г. до 31.01.2011 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 24.04.2018 г. от 9,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
595

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Генералният съвет на сдружение с нестопанска цел „Конфиндустрия България“ – София,
пл. Позитано 2, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава свиква извънредно общо събрание на
1.03.2018 г. в 10 ч. в Бизнес Център Вертиго,
бул. България № 109, София, при следния дне-
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вен ред: 1. одобрение и приемане на промени и
изменения в устава на Конфиндустрия България;
2. промяна на адреса на управление на сдружението; 3. разни.
487
1. – Управителният съвет на Национална
браншова организация „Български пчеларски
съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 11, ал. 3 от устава свиква общо събрание на
30.03.2018 г. в 10 ч. на адрес София, бул. Христо Ботев № 48 – Дом на запасните сержанти и
офицери, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС; 2. отчет на председателя на
КС; 3. промени в устава; 4. промени в УС и КС
на НБО „БПС“. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
449
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СУ „Неофит Бозвели“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3
от устава свиква редовно общо събрание на
20.03.2018 г. в 18 ч. в сградата на СУ „Неофит
Бозвели“ – Варна, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на училищното настоятелство
за 2017 г.; 2. приемане на план за дейността на
настоятелството за 2018 г.; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24
от устава събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 19 ч. (един час
след първоначално обявения).
450
1. – Управителният съвет на Сдружението
на търговците на едро с пиво напитки и бутилирана вода – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 24.02.2018 г. в 13 ч. в
Малката зала на хотел „Янтра“ във Велико Търново, ул. Опълченска № 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността за изминалия период;
2. приемане на нови членове на сдружението;
3. освобождаване на член на сдружението; 4.
изменение устава на сдружението; 5. приемане и
освобождаване на членове на УС; 6. разни.
486
60. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 2 от устава на Тракийско дружество „Войвода
Руси Славов“ свиква общо събрание на 17.03.2018 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“,
ет. 2, Пловдив, ул. Димитър Талев № 49, при
следния дневен ред: 1. приемане отчетен доклад
на УС за 2017 г.; 2. приемане финансов отчетен
доклад за 2017 г.; 3. приемане на календарен план
за мероприятията за 2018 г.; 4. приемане проект
на бюджет за 2018 г.; 5. обсъждане и приемане
на предложение за изменение на управителния
съвет; 6. разни. Регистрацията на присъстващите
започва в 10,30 ч. на 17.03.2018 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. За делово провеждане
на общото събрание управителният съвет кани
всички членове на Тракийско дружество „Войвода
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Руси Славов“, определени съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 2 от устава на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“, да се явят в деловодството на
сдружението в работно време в срок до 16 ч. на
17.03.2018 г., за да платят членския си внос, както
и да получат заверка в членската си карта или
нова такава, с която ще могат да се легитимират и
вземат участие в гласуването на общото събрание.
520
2. – Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на рибопроизводителите“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 38,
ал. 3 от устава свиква редовно годишно общо
събрание на 16.03.2018 г. в 12 ч. в заседателната
зала на хотел „Железник“, Стара Загора 6000,
ул. Петър Парчевич № 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на от чет за дейност та на
управителния съвет и сдружението за периода
1.01.2017 г. – 31.12.2017 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете и председателя на управителния съвет за дейността им през отчетния
период; 3. определяне размера на членския внос
за 2018 г.; 4. приемане на бюджет за дейността
през периода 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 5. избор
на управителен съвет; 6. разни. Материалите,
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свързани с дневния ред, са на разположение в
деловодството на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
480
15. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по тенис – Тангра – 95“ – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 4 от устава на сдру жението и протокол
№ 24 от 28.12.2017 г. свиква общо събрание на
26.03.2018 г. в 18,30 ч. в Търговище, ул. Александър Стамболийски № 9, ет. 5, ап. 20, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
сдружението; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет; 4. приемане на нови членове в състава на управителния съвет; 5. избор
на нов председател на управителния съвет и
контролен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
469

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 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.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 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 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
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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