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приемане на Отчет за изпълнението
на Националната статистическа
програма и за дейността на Националния статистически институт
през 2019 година и за приемане на
Националната статистическа програма за 2020 година
2

 Решение за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със
сивата икономика и контрабандата

2

 Решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси

2

 Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите
в чужбина

2

 Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

2

 Решение за приемане на Годишния
доклад на Комисията за регулиране на
съобщенията за 2018 г.

3

 Решение за приемане на Годишния
доклад на Комисията за регулиране на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Доклада за изпълнението на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2018 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада за изпълнението на Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2018 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 17 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
387

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията за наблюдение на приходните
агенции и борба със сивата икономика и
контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Юлиан Кръстев Ангелов за член
и председател на Комисията за наблюдение
на приходните агенции и борба със сивата
икономика и контрабандата.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
386

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по прав
ни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стоян Радков Божинов за член на
Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
385

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по по
литиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Юлиан Кръстев Ангелов като
член и заместник-председател на Комисията
по политиките за българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
384

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по транс
порт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Стоян Радков Божинов като
член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
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Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
383

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комиси
ята за регулиране на съобщенията за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
382

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Ко
мисията за регулиране на съобщенията за
2018 г. – „Анализ на пазара на пощенските
услуги“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за пощенските услуги
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2018 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 16 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
381

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ВЕСТНИК
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам г-н Моайад Фатхала Елдали – извънреден и пълномощен посланик
на Арабска република Египет в Република
България, с орден „Мадарски конник“ първа
степен за неговия принос за развитието и
укрепването на двустранните отношения.
Издаден в София на 13 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
323

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
ОТ 17 ЯНУАРИ 2020 Г.

з а с ъ зда ва не на Цен т ър з а ком п лексно
обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания – Бургас
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Създава от 1 февруари
2020 г. Център за комплексно обслужване
на деца с увреждания и хронични заболява н и я – Бу ргас, к ъм Ми н ис т ерс т во т о на
здравеопазването като юридическо лице на
бюд жетна издръж ка за специфичните си
функции със седалище в Бургас и с предмет
на дейност:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване
и провеждане на ранна диагностика, диагнос
тика, лечение и медицинска и психосоциална
рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични
заболявания и обучение на родителите им за
поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични
грижи за деца с увреждания и тежки хронични
заболявания, отглеждани в семейна среда и
в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
(2) Определя численост на персонала на
центъра по ал. 1 – 75 щатни бройки.
(3) Трудовото правоотношение с директора
на центъра по ал. 1 възниква въз основа на
конкурс. Конкурсът се обявява от министъра
на здравеопазването.
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(4) Центърът по ал. 1 се създава на основата на част от материално-техническата база,
ползвана от Дома за медико-социални грижи
за деца – Бургас.
(5) Министърът на здравеопазването да издаде заповед за предоставяне на недвижимите
и движимите вещи – държавна собственост,
ползвани от Дома за медико-социални грижи за деца – Бургас, които преминават към
центъра по ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 148 на Министерския съвет
от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 1
и 100 от 2018 г. и бр. 26, 54 и 97 от 2019 г.) се
правят следните изменения:
1. В пореден № 14, в колона „Обща численост на персонала“ числото „1338“ се заменя
с „1263“.
2. В пореден № 19, в колона „Обща численост на персонала“ числото „53“ се заменя
със „128“.
§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът
на здравеопазването да обяви и да проведе
конкурс по Кодекса на труда за заемане на
длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания – Бургас.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания – Бургас, се заема по трудово
правоотношение, възникнало на основание
чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
§ 3. (1) В срок до 10 февруари 2020 г. министърът на здравеопазването да утвърди
структурата на Центъра за комплексно об-
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служване на деца с увреждания и хронични
забол явани я – Бу ргас, броя на леглата и
щатното разписание по длъжности.
(2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването да издаде заповедта по член
единствен, ал. 5.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
379

РЕШЕНИЕ № 19
ОТ 17 ЯНУАРИ 2020 Г.

за приемане на Отчет за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт през 2019 година и за приемане на
Националната статистическа програма за
2020 година
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 2019 година.
2. Приема Националната статистическа
програма за 2020 година.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МОН
МОСВ

НЦОЗА
ОИСР

SDMX
NUTS

Брутен национален доход

Главна дирекция "Гражданска регистрация и
административно обслужване"

Данък добавена стойност

Дълготрайни материални активи

Дълготрайни нематериални активи

Държавно предприятие "Ръководство на
въздушното движение"

Статистическа служба на Европейския съюз

Единна информационна система за
противодействие на престъпността
Европейска комисия

Единна система за гражданска регистрация и
административно обслужване на населението

Европейска система от национални сметки

Закон за данъците върху доходите на физическите
лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Информационна система

Информационна система "Бизнес статистика"

Информационна система "Краткосрочна бизнес
статистика"
Класификация на функциите на държавното
управление
Класификация на икономическите дейности-2008

Международен валутен фонд

Министерство на здравеопазването

БНД

ГДГРАО

ДДС

ДМА

ДНМА

ДПРВД

Евростат

ЕИСПП

ЕСГРАОН

ЕСНС

ЗДДФЛ

ЗКПО

ИС

ИСБС

ИСКБС

КИД-2008

МВФ

МЗ

КОФОГ

ХИПЦ

ТР

СЗО

РСЕ

РЗИ

ПРОДПРОМ

НОИ

НИРД

НЗОК

НАП

МФ

МТИТС

МРРБ
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Класификация на териториалните единици за
статистически цели

Стандарт за обмен на статистически данни и
метаданни

Хармонизиран индекс на потребителските цени

Търговски регистър

Регистър на статистическите единици
Световна здравна организация

Регионални здравни инспекции

Номенклатура на промишлената продукция

Организация за икономическо сътрудничество и
развитие

Национален център по обществено здраве и анализи

Национален осигурителен институт

Научноизследователска и развойна дейност

Национална здравноосигурителна каса

Национална агенция за приходите

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Министерство на финансите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната среда и водите

Министерство на образованието и науката

Министерство на отбраната

Министерство на икономиката

Министерство на земеделието, храните и горите

ДЪРЖАВЕН

ЕК

МИ

Брутен вътрешен продукт

БВП
МО

МЗХГ

Агенция "Митници"

АМ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА
ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.
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стр. 5

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 2020 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 100 от 20.12.2019 г., са определени 25 447 200 лв., от които 21 623 200 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2020 г.
Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 19 923 200 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 1 200 000 лв., a
съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2020 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.

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.

ДЪРЖАВЕН

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.

НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2020 г. за трудови злополуки и други здравни проблеми свързани с работата;
- Входни данни за Евромод и регионализиране;
- Програма за европейски сравнения 2020 г.;
- Регионална бизнес демография;
- Развитие на методологията за сметките за екологични стоки и услуги;
- Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво;
- Участие в Европейска олимпиада по статистика 2019/2020 г.

6

- Наблюдение на работната сила - подготовка за внедряване на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически
данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки;
- Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица (CVTS6);
- Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност (в изпълнение на Директива 2014/42/ЕС);
- Пенсионни права в социалното осигуряване;
- Анализ на възможностите и разработването на инструментариум за събиране и поддържане на статистически индикатори по "Рамката за намаляване на риска от бедствия
Сендай 2015 - 2030 г.";
- Платформа за електронно обучение "Интерактивна статистика";
- Потребителски цени на нефтопродукти;
- Структура на лозята през 2020 г.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на
базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2020 г. са свързани с
нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2020 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2020 са:

Националната статистическа програма за 2020 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на
Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

ВЪВЕДЕНИЕ

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Раждаемост

Смъртност

Таблици за смъртност

1

2

3

Общи таблици 13.05.2020 г.

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

17900

17900

ВЕСТНИК
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Статистически данни на
НСИ от ИС
"Демография"

70400

70400
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:
Окончателни данни 13.04.2020 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2019 г. 21.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 21.05.2020 г.;
II тр. - 21.08.2020 г.;
III тр. - 20.11.2020 г.

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

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

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

ДЪРЖАВЕН

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

68600

11

68600

10

ЕК
(лева)

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

9

Държавен
бюджет
(лева)

Бюджет
(лева)

Годишни данни:
Окончателни данни 13.04.2020 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2019 г. 21.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 21.05.2020 г.;
II тр. - 21.08.2020 г.;
III тр. - 20.11.2020 г.
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Форма на предоставяне

Източник на финансиране

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

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 2020 ГОДИНА
БРОЙ 6
С Т Р. 7

Вътрешна миграция

Външна миграция

5

6

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

9

25100

25100

70400

11

41400

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

41400

70400

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК
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Задължително за Окончателни данни
13.04.2020 г.
административни
източници до 15
число след
отчетния месец;
Доброволно за
лицата

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

Годишни данни:
Окончателни данни 13.04.2020 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2019 г. 21.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 21.05.2020 г.;
II тр. - 21.08.2020 г.;
III тр. - 20.11.2020 г.

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

Годишни данни:
Окончателни данни 13.04.2020 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2019 г. 21.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 21.05.2020 г.;
II тр. - 21.08.2020 г.;
III тр. - 20.11.2020 г.
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Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

Оценка на размера и структурите на Изчерпателно
за
външномиграционните процеси;
административ
национално ниво
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

8

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

Брой сключени и прекратени
Изчерпателно
юридически бракове и
Месечно и
характеристики на лицата;
годишно
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.
БРОЙ 6

Разрешения за пребиваване Брой издадени, подновени и отнети
на чужденци в Република
разрешения за пребиваване по
България (съгласно чл. 6 от основания
Регламент 862/2007,
Директива 2009/50/EC и чл.
15 от Директива
2011/98/ЕС)

8

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
Годишно

Развитие на демографските процеси, Изчерпателно
брой и структури на населението;
Годишно
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

Данни от МВР

Годишни данни:
Окончателни данни 13.04.2020 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2019 г. 21.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 21.05.2020 г.;
II тр. - 21.08.2020 г.;
III тр. - 20.11.2020 г.

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат

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 до Окончателни данни
20 дни след
02.07.2020 г.
изтичане на
отчетната година.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

7400

74200

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

7400

74200

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Статистически данни на
НСИ от ИС
"Демография"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 6
С Т Р. 9

Преброяване на
населението и жилищния
фонд в Република България
през 2021 година

1

9

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

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА
Изчерпателно
Годишно

6

8

Форма на предоставяне

Пресконференция;
Интернет;
Печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни данни - Интернет;
30.11.2020 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни данни
31.12.2021 година

Предварителни данни Пресконференция;
01.06.2021 година
Интернет

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

523200

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

523200

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2020 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

Непосредствено от
Задължително
физическите лица чрез
преброителна карта или
чрез онлайн въвеждане
на информация .
Органите на публичната
власт, поддържащи
регистри и бази данни,
осигуряват безплатно на
НСИ необходимите за
целите на
преброяването
индивидуални данни и
метаданни за тях.
Юридически лица,
които предоставят
публични услуги на
основание на
нормативен акт и
поддържат регистри и
бази данни, осигуряват
безплатно на НСИ
необходимите за целите
на преброяването
индивидуални данни и
метаданни за тях.

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд

4

Източници и форма
на събиране на
данните

10

10

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Софтуерно осигуряване на
Изчерпателно
Преброяване 2021; организиране на на 10 години
разяснителни дейности сред
населението и органите на
преброяване; подготовка и
провеждане на пробно преброяване;
подготовка и провеждане на обход;
обучение на преброители и
контрольори, отпечатване на
инструментариум; провеждане на
преброяването; обработка,
редактиране и валидиране на
данните; разпространение и
публикуване на резултатите;
изготвяне на окончателен доклад и
доклад за качеството. Организация и
провеждане на извадкови
изследвания, съпътстващи
преброяването, организация и
провеждане на Изследване на
бюджета на времето.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Наблюдение на работната Данни за гъвкавост на работното
Извадково
сила - допълнителен модул време, организация, автономност на Еднократно
през 2019 г. за организация работата.
на работата и работното
време - проект на ЕК

14

Извадково на
четири години

Наблюдение на структурата Информация за разпределението и
на заплатите 2018
връзката между размера на
трудовото възнаграждение,
индивидуалните характеристики на
наетите лица (пол, възраст,
образование) и тези на техния
работодател

13

Дейности свързани с внедряването в
Наблюдението на работната сила на
изменения произтичащи от
Регламент на Европейския
Парламент и на Съвета за създаване
на обща рамка за европейските
статистически данни - подготовка и
тестване на нова анкетна карта,
програмно осигуряване, обучение на
анкетьори и експерти от ТСБ.

Наблюдение на работната
сила - подготовка за
внедряване на Регламент на
Европейския Парламент и
на Съвета за създаване на
обща рамка за европейските
статистически данни за
лицата и домакинствата,
основани на индивидуални
данни, събрани чрез
извадки

12

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

11

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

74452

173721

248173

ВЕСТНИК
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Доклад;
Микроданни за Евростат;

98000

98000

1542000

11

30.06.2020 г.

Интернет;
Специализирана годишна
публикация "Структура на
заплатите 2018";
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

10

150000

1542000

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

150000

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

31.12.2020

Тримесечни данни:
IV тр. на 2019 г. 14.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 15.05.2020 г.;
II тр. - 14.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 16.11.2020 г.
Годишни резултати за
2019 г. 16.03.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Доброволно.
31.05.2020 г.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато.

Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

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

Чрез формуляр на
хартиен и електронен
носител от предприятия
(местни единици),
фирми, организации от
всички
институционални
сектори

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

БРОЙ 6
С Т Р. 1 1

3

2

Наблюдение на работната
сила - допълнителен модул
през 2020 г. за трудови
злополуки и други здравни
проблеми свързани с
работата - проект на ЕК

№

1

15

Извадково
Еднократно

Детски градини
(предучилищно
образование)

Основно и средно
образование (начално,
прогимназиално и
гимназиално)

16

17

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

Задължително
Данни за 2020 г. 15.10.2020 г. за 26.04.2021 г.
образователните
институции;
03.02.2020 г. за
административни
данни от МОН.

Данни за 2020 г. Задължително
26.04.2021 г.
09.12.2020 г.
за
образователните
институции;
03.02.2020 г. за
административни
данни от МОН.

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

Доклад;
Микроданни за Евростат;

8

Форма на предоставяне

39600

102000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

102000

39600

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

стр. 11

Чрез формуляр на
електронен и хартиен
носител от всички
видове детски градини
(включително
училища, провеждащи
предучилищна
подготовка);
Административни
данни от МОН

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

31.05.2021 г.
Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато в
рамките на
годината.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

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

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

Персонално интервю с
лицата, които са заети
през наблюдавания
период, както и с
лицата на възраст 15 74 навършени години,
които не са заети, но са
работили някога, от
домакинства, включени
в извадката, чрез
анкетна карта

5

Източници и форма
на събиране на
данните

12

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Висше образование
(образователна и научна
степен "доктор")

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

19

20

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Данни за 2019 г. 30.01.2020 г. за
24.04.2020 г.
образователните
институции;
14.02.2020 г. за
административни
данни от
НАПОО.

Данни за 2019 г. 24.04.2020 г.

Данни за 2020 г. 26.04.2021 г.

7

Срок

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

27600

25000

42000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

27600

25000

42000

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

стр. 12

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
на ЦПО.

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
30.01.2020 г.
образователни
институции,
подготвящи докторанти

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
07.12.2020 г.
държавни и частни
университети,
специализирани висши
училища и колежи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

1

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

3

2

№

18

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 1 3

Библиотеки

Кина

24

25

Капацитет (места), екрани, филми по Изчерпателно
националност, брой филми,
Годишно
прожекции, екранодни, зрители,
приходи от билети; национално ниво
и статистически райони

Чрез електронен
формуляр от всички
кина

Задължително
14.02.2020 г.

Задължително
21.02.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 г.

Данни за 2019 г. 26.06.2020 г.

30.06.2022 г.

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

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

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

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

9

10000

13000

13000

15400

10000

15400

6000

6000

11
14200

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

14200

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК

стр. 13

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

Задължително
Данни от
24.04.2020 г.
административен
източник - Национална
библиотека "Св. Св.
Кирил и Методий"

Задължително
май-юни 2021 г.

30.10.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

Библиотечен фонд към 01.01. и
Изчерпателно
движение, читатели, библиотекари. Годишно
Приходи и разходи на библиотеките;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

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

Предприятия;
Извадково
Еднократно на Анкетна карта
(формуляр на хартиен
5 години
носител или онлайн
въвеждане на данните)

23

Продължаващо професионално
обучение, организирано от
предприятия, фирми и организации
за техните служители

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически данни на Задължително
11.09.2020 г.
НСИ;
Данни от
административни
източници - МФ и МОН

5

Източници и форма
на събиране на
данните

14

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

Наблюдение на
продължаващото
професионално обучение на
заетите лица (CVTS6)

22

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
Разработка на таблици с данни за
Годишно
2018 г. по хармонизирана
методология на Евростат, ОИСР и
ЮНЕСКО; Изготвяне на метаданни;
национално ниво

1

Финансови таблици за
образованието

3

2

№

21

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Радиопрограмна дейност

Телевизионна програмна
дейност

Сценични изкуства

Музеи

27

28

29

30

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
03.04.2020 г.
Българската
национална телевизия,
лицензираните и
регистрираните
телевизионни оператори

Изчерпателно
Годишно

Музейни фондове (движими
културни ценности). Персонал по
вид. Приходи и разходи.
Материално-техническа база.
Образователни програми и
публикации; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
21.02.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 г.

Данни за 2019 г. 22.05.2020 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;
Информационна услуга по
заявка

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

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

12400

12400

12400

12400

11200

11200

11200

11

11200

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

11200

11200

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК

стр. 14

Чрез електронен
формуляр от всички
открити за посещение
музеи

Чрез електронен
Задължително
формуляр от театрите, 03.04.2020 г.
оперите, оперетите,
цирковете и
музикалните колективи

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

Задължително
03.04.2020 г.

Задължително
20.03.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
Националния филмов
център и частните
продуценти

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

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

1

Филмово производство

3

2

№

26

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 1 5

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

Нефинансови показатели в
областта на статистика на
общественото
здравеопазване

Домове за медико-социални Персонал, леглови фонд, настанени Изчерпателно
Годишно
грижи за деца
деца по възраст и статус,
заболявания на децата; национално
ниво

32

33

34

03.04.2020 г.

Задължително
Чрез формуляр на
24.01.2020 г.
хартиен носител от
домовете за медикосоциални грижи за деца

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

Методологична разработка за
вътрешно ползване

9

15000

13700

55000

21000

10

ЕК
(лева)

15000

13700

55000

21000

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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29.12.2020 г.

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

17.06.2020 г.

Задължително

Задължително
14.02.2020 г.лечебни и
здравни
заведения;
28.02.2020 г.- от
административните
източници

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

16.10.2020 г.

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

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

Статистически данни на Задължително
НСИ;
21.02.2020 г.
Данни от
административни
източници - МЗ, НЗОК,
МФ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

16

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

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

31

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Умирания по причини и
смъртност по причини

Европейско здравно
интервю

36

37

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

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

8

Форма на предоставяне

Предоставяне на
Интернет;
микроданни на
Микроданни за Евростат;
Евростат - 30.09.2020 Информационна услуга по
Предварителни данни - заявка
19.11.2020
Окончателни данни след процедура на
валидиране от
Евростат.

26.06.2020 г.

15.05.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

40000

40000

16700

11

43400

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

43400

16700

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК
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Персонално интервю на Доброволно;
лицата на възраст 15 и октомври повече навършени
декември 2019
години от
домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

Данни от
Задължително
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"

Чрез електронен
Задължително
формуляр и формуляр 24.01.2020 г.
на хартиен носител от
самостоятелните детски
ясли и яслените групи в
детски градини

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

1

Детски ясли

3

2

№

35

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 1 7

Доходи, разходи и
потребление на
домакинствата

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

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
публикации: "Бюджети на
домакинствата в Република
България" и "Средни цени и
купени количества основни
хранителни и нехранителни
стоки от домакинствата";
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

32662

1196000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10
76196

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

1196000

108858

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Данни за 2019 г. 21.04.2020 г.
Данни за:
ІV тр. на 2019 г. 14.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г.15.05.2020 г.;
II тр. на 2020 г. 14.08.2020 г.;
III тр.на 2020 г. 16.11.2020 г.

Доброволно
начало на проекта Доклади;
пре-тестване 01.10.2017 г.
Индивидуални данни за
март 2018 г.;
завършване на
Евростат.
пилотно тестване - проекта - 30.09.2020 г.
в рамките на
третата вълна на
изследването през
2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

Персонално интервю
чрез анкетни карти

5

Източници и форма
на събиране на
данните

18

39

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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.

1

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

3

2

№

38

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2019)

План за действие за
подобрения на EU-SILC
(навременност,
регионализация и
подготовка на ревизия на
EU-SILC) - проект на ЕК

41

42

стр. 18

начало на проекта Доклад;
04.11.2018 г.
завършване на
проекта - 04.07.2020 г.

21091

189823

210914

56400

56400

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

11
307400

10

307400

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Оптимизиране на методите за
събиране и обработка на първични
данни.Увеличаване обхвата на
използваните административни
данни от Агенцията за социално
подпомагане. Подобряване на
оценките за лонгитудиналния
компонент

Данни от
изследването,
проведено през 2019
г.- в края на м.април
2020 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
16.12.2020 г.

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2019 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

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

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
2019 г. Формиране на
лонгитудинален компонент и
изготвяне на финален доклад за
качеството

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Данни от
изследването,
проведено през 2020
г.- в края на м.април
2021 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
16.12.2021 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2020 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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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 2020

1

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2020)

3

2

№

40

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9

1

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

Събиране на данни за
ESSPROS - проект на ЕК

44

45

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

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

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

25.09.2020 г.

начало на проекта Доклад;
01.11.2019 г.
Микроданни от изследването
завършване на
за Евростат
проекта - 30.06.2021 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

17432

29400

Държавен
бюджет
(лева)

10

69727

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

87159

29400

11

Бюджет
(лева)

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

Задължително
Данни от
16.03.2020 г.
административни
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОН, МЗ, МФ

Данни от
административни
източници - НОИ, НАП,
Агенция за социално
подпомагане

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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.

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

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

20

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Входни данни за Евромод и Анализиране на изискванията на
регионализиране - проект
Евромод и създаване на ключова
на ЕК
таблица между изследването
„Статистика на доходите и
условията на живот“ и входните
данни за Евромод. Адаптиране на
наличните процеси за създаването на
по-детайлни данни за нуждите на
Евромод. Подобряване на
параметрите на извадката за
постигане на изискванията за
прецизност на Евростат.

3

2

№

43

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

№

1

23.04.2020 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Подготовка за използването
на данните от
административен източник
като единствен.

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

22600

22600

120000

11

18000

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

18000

120000

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Задължително
Чрез формуляр на
07.02.2020 г.
електронен носител,
попълван от местните
комисии за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните

Изчерпателно
Годишно

Задължително
31.12.2020 г.
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

Брой и видове противообществени
прояви и престъпления, извършени
от малолетни и непълнолетни;
национално ниво, статистически
райони, областно ниво

Противообществени прояви
и престъпления на
малолетните и
непълнолетните

48

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
Годишни данни за
всеки месец до 25- 2019 г. - 16.07.2020 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

Данни на НСИ и
административен
източник ЕИСПП

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)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Изчерпателно
Тримесечно

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

47

Изчерпателно
Месечно,
тримесечно и
годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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.

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

46

ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 2 1

3

2

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

Обезпечаване и
конфискация на средства и
облаги от престъпна
дейност (в изпълнение на
Директива 2014/42/ЕС).

№

1

49

50

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

31.12.2020 г.

7

Срок

9

20000

24600

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

20000

24600

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Въпросник на ЕК - данни на
национално ниво,
разпределени по източници
на информация и
показателите, дефинирани в
член 11 на Директива
2014/42/ЕС.

Поетапно изпълнение на
дейностите, включени в
националната 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, разделите и
отделните категории
престъпления на МКПСЦ с
тези на действащия в
страната НК.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително.
Годишни данни за
Съгласно срок,
2019 г.
определен от ЕК.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

Данни и метаданни от
МП, КПКОНПИ, ВСС,
НАП.

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

22

Дейности, свързани с хармонизиране Изчерпателно.
на методологията, обхвата и
Годишно
организацията на цялостния процес
на събиране и обобщаване на
статистически данни и метаданни
на национално ниво в съответствие с
изискванията на Директива
2014/42/ЕС за обезпечаване и
конфискация на средства и облаги от
престъпна дейност в ЕС. Събиране и
обобщаване на данни и
допълнителна информация в обхвата
на показателите, дефинирани в член
11 на Директивата, на национално
ниво.

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

БВП - национално ниво

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

ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
Годишно

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Предварителни данни
за 2019 г. 05.03.2020 г.;
Ревизирани данни за
2019 г.
19.10.2020 г.

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

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Доклад.
01.12.2018 г.
завършване на
проекта - 01.07.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

55000

21530

Държавен
бюджет
(лева)

10
50226

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

55000

71756

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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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)

Данни на НСИ и
Министерство на
правосъдието (ГДИН),
Министерство на
вътрешните работи,
Прокуратура на
Република България,
Национална следствена
служба и Висш съдебен
съвет.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

52

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Методологическа работа, свързана с Еднократно
подкрепа на дейностите в страната,
свързани с въвеждането в текущата
практика на Международната
класификация на престъпленията
(МКПСЦ) и разработване на нови
категории данни за наказателния
процес, необходими за съвместния
въпросник на Евростат/ООН с оглед
хармонизирането им с изискванията
на Евростат и други международни
институции. Подобряване
качеството на данните и
съкращаване на сроковете за
събиране и обработване на данните.

1

Подкрепа за подобряване
на статистиката на
престъпността - проект на
ЕК

3

2

№

51

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 2 3

Производителност на
труда

Нефинансови сметки по
институционални сектори

Таблици "РесурсИзползване"

54

55

56

Годишно
Тримесечно

Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Задължително

2017 г. - 29.12.2020 г. Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

9

87300

31200

31200

87300

15000

22000

11

15000

22000

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

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

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

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

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

Данни за 2018 г.23.10.2020 г.

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)

28.01.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Тримесечни и
годишни
предварителни данни
за 2019 г.ІV тр. на 2019 г. 05.03.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 04.06.2020 г.;
ІІ тр. - 04.09.2020 г.;
ІІІ тр. - 04.12.2020 г.
Годишни за 2019 г. 19.10.2020 г.

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

24

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

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

1

БВП - регионално ниво

3

2

№

53

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Пенсионни права в
социалното осигуряване

59

Изчерпателно
На всеки три
години

Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
административни
източници: НОИ и
Комисия за финансов
надзор

Данни за 2019 г. 30.09.2020 г. срок за
Евростат;
30.10.2020 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

19.10.2020 г.

Данни за 2019 г. 30.09.2020 г. срок за
Евростат;
30.10.2020 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

7

Срок

20000

Интернет

69200

15000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Таблици за вътрешно
ползване

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

20000

15000

69200

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Задължително

Данни на НСИ Задължително
Домакински бюджети,
статистика на
продажбите на дребно;
Данни от
административен
източник:
Консолидирана
фискална програма
(МФ)

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Разработване на таблица за
пенсионни права в социалното
осигуряване за 2016, 2017 и 2018
година.

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

58

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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 2019
г. - консолидирани и
неконсолидирани; национално ниво

1

Финансови сметки

3

2

№

57

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 2 5

1

60

3

2

№

БВП - национално ниво

Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

стр. 25

ІV тр. на 2019 г. 14.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 15.05.2020 г.;
ІІ тр. на 2020 г. 14.08.2020 г.;
ІІІ тр. на 2020 г. 13.11.2020 г.

ІV тр. на 2019 г. 05.03.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 04.06.2020 г.;
ІІ тр. на 2020 г. 04.09.2020 г.;
ІІІ тр. на 2020 г. 04.12.2020 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

94000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

94000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Тримесечни данни на
НСИ и
административни
източници

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
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

26

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

Заети лица и отработени
човекочасове

62

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Тримесечно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ІV тр. на 2019 г. 05.03.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 04.06.2020 г.;
ІІ тр. на 2020 г. 04.09.2020 г.;
ІІІ тр. на 2020 г. 04.12.2020 г.

III тр. на 2019 г. 06.01.2020 г.
ІV тр. на 2019 г. 21.04.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 06.07.2020 г.;
ІІ тр. 21.10.2020 г.

7

Срок

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

Интернет;
Въпросник за Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

16600

25200

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

16600

25200

11

Бюджет
(лева)

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

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
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

№

61

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 2 7

1

Основни
макроикономически
показатели за сектор
Държавно управление

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

65
Данни от
административни
източници - отчет за
изпълнението на
консолидираната
фискална програма
(МФ); Дейност на
нефинансовите
предприятия

31.01.2020 г.;
04.03.2020 г.;
31.03.2020 г.;
30.04.2020 г.;
02.06.2020 г.;
30.06.2020 г.;
31.07.2020 г.;
31.08.2020 г.;
30.09.2020 г.;
03.11.2020 г.;
30.11.2020 г.;
05.01.2021 г.

19000

24800

Интернет;
Въпросник за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат

20300

9

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

19000

24800

20300

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Задължително

III тр. на 2019 г. 06.01.2020 г.
ІV тр. на 2019 г. 21.04.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 06.07.2020 г.;
ІІ тр. 21.10.2020 г.;

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)

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Предварителни данни
за 2019 г. - 21.04.2020
г.
Актуализирани данни
за 2019 г. - 21.10.2020
г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

28

64

63

3

2

№

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

66

67

68

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Данни за 2019 г. 30.09.2020 г. срок за
Евростат;
30.10.2020 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

Данни за 2019 г. 29.12.2020 г.
(съгласно програмата
за предоставяне на
данни на Евростат)
Данни за 2018 г. 29.01.2020 г.
публикуване

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 2019 г. - 31.03.2020 Въпросник за Евростат
г.; 21.04.2020 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ;
Актуализирани данни
за 2019 г. - 30.09.2020
г.;
21.10.2020 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

24000

20300

24000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

24000

20300

24000

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Данни от
Задължително
административни
източници - НАП, МФ,
НОИ

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)

Данни от
административни
източници;
Баланси на единиците
по подсектори на
държавно управление,
Консолидирана
фискална програма
(МФ); Данни от БНБ;
Допълнителни
разработки на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Разработване на годишна таблица за Годишно
данъците и социалните осигуровки
за "Държавно управление" за 2019 г.;
национално ниво

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

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 2 9

3

2

№

1

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

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

Годишно

Доброволно
Задължително за респондентите,
които
предоставят
стоки и услуги с
тарифни цени:
30.01.2020 г.;
26.02.2020 г.;
30.03.2020 г.;
28.04.2020 г.;
28.05.2020 г.;
29.06.2020 г.;
30.07.2020 г.;
28.08.2020 г.;
29.09.2020 г.;
29.10.2020 г.;
27.11.2020 г.;
29.12.2020 г.

Задължително

15.01.2020 г.;
14.02.2020 г.;
16.03.2020 г.;
15.04.2020 г.;
18.05.2020 г.;
15.06.2020 г.;
15.07.2020 г.;
17.08.2020 г.;
15.09.2020 г.;
14.10.2020 г.;
16.11.2020 г.;
15.12.2020 г.
(Всички месечни
индекси се обявяват
по окончателни
данни, с изключение
на данните за месец
януари, които на
14.02.2020 г. се
обявяват като
предварителни, а на
16.03.2020 г. - като
окончателни)

24.07.2020 г.

19.10.2020 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

28000

38500

1172000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

1172000

28000

38500

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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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

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)

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

Средно претеглена ставка
на ДДС

70

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

30

71

Брутен национален доход
(БНД) по пазарни цени

69

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Източници и методи за
изчисляване на паритетите
на покупателната
способност

Програма за европейски
сравнения 2019 г. - проект
на ЕК

73

74

5

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

Текущо

Доброволно
Текущо

начало на проекта 01.11.2018 г.
завършване на
проекта - 31.01.2020 г.

25.03.2020 г.;
24.06.2020 г.;
23.09.2020 г.;
29.12.2020 г.

7

Срок

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

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

134542

94180

40362

374600

11

54700

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

54700

374600

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК
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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
данни на НСИ

Задължително

Задължително 31.01.2020 г.;
30.04.2020 г.;
31.07.2020 г.;
30.10.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

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

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

72

4

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

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

1

Източници и форма
на събиране на
данните

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

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Извадково
Индекси на цените на жилищата
(HPI): Изменение на пазарните цени Тримесечно
на новите и съществуващите
жилища; национално ниво,
статистически зони, статистически
райони и шестте града с население
над 120 хил. жители

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 3 1

3

2

Програма за европейски
сравнения 2020 г. - проект
на ЕК

№

1

75

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

начало на проекта 01.11.2019 г.
завършване на
проекта - 28.02.2021 г.

7

Срок

530000

530000
Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

11

1570000

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

1570000

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите
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Задължително
Чрез формуляр на
30.04.2020 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс

Изчерпателно
Годишно

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, несъставящи показатели за 2019 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

77

Задължително
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

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

Изчерпателно
Годишно

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, съставящи
показатели за 2019 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

76

ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Доброволно
Текущо

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

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
данни на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

32

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

Промишлени продукти в
натурално изражение - по
номенклатура ПРОДПРОМ
2019

Продажби на едро и
дребно по групи стоки

Търговски обекти за
продажби на дребно

Строителство

№

1

78

79

80

81

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
за нефинансови
предприятия,
съставящи
баланс;
Годишно

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

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Задължително
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
30.11.2020 г.
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително
30.11.2020 г.
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
30.11.2020 г.
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

7

Срок

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

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

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

32300

83000

108000

144600

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

32300

83000

108000

144600

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията с
икономическа дейност
"Строителство"

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
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 ИСБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

Производство и продажби на
Извадково
промишлени продукти в натурално и Годишно
стойностно изражение през 2019 г.;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 3 3

Чуждестранни преки
инвестиции

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

Показатели по структурна
бизнес статистика за
нефинансовите
предприятия

82

83

84

85

Годишно

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Задължително
Окончателни данни 31.03.2020 г. - за 30.11.2020 г.
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително
31.03.2020 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително
Данни за 2018 г. 31.03.2020 г. - за 30.06.2020 г.
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

7

Срок

Интернет;
Данни за Евростат ;
Информационна услуга по
заявка

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

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

Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

83700

97500

13700

124700

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

13700

124700

83700

97500

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия

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
нестопанска цел

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"

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

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

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
по определен
критерий
Годишно

5

Източници и форма
на събиране на
данните

34

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

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

Бизнес услуги

1

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Регионална бизнес
демография

Регистрации и банкрути

Статистика на фамилния
бизнес

88

89

90

Статистическо изследване на
фамилния бизнес в България.

Брой на регистрираните и
банкрутиралите (в "ликвидация",
"несъстоятелност" или "в
производство по несъстоятелност")
правни единици; национално ниво
Годишно

Тримесечно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително

8

Форма на предоставяне

Данни за 2019 г. 30.11.2020 г.

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Данни за:
Данни за Евростат
III тр. и ІV тр. на 2019
г. - 24.04.2020 г.;
I тр. и II тр. на 2020 г.
- 30.10.2020 г.

30.10.2020 г. за
Данни за Евростат
изпращане данните на
Евростат

29.06.2020 г. и
Интернет;
31.08.2020 г. за
Прессъобщение;
изпращане данните на Данни за Евростат
Евростат
31.07.2020 г. прессъобщение за
данните,
предоставени на ЕК
на 29.06.2020 г.

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2020 г.
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

49000

3700

36800

33500

24600

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

49000

3700

36800

33500

24600

11

Бюджет
(лева)
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Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС

Данни от
административен
източник - Търговски
регистър към Агенция
по вписванията

Данни от Регистъра на Задължително
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ
и данни от
административен
източник - Персонален
регистър на осигурените
лица

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

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2020 г.
нефинансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

Демография на
предприятията

4

87

1

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

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

86

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 3 5

3

2

Развитие на структурната
бизнес статистика - проект
на ЕК

№

1

91

Еднократно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Данни от статистически
изследвания на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Дейност на финансовите и
застрахователните
посредници

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

Дейност на пенсионните
дружества и фондове

Дейност на
специализираните
инвестиционни
предприятия

Дейност на търговските
банки

92

93

94

95

96

Имущество на търговските банки;
национално ниво

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

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

31.08.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

Информационна услуга по
заявка

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

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

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

10000

21500

19000

10000

21500

19000

28700

28700

129110

28700

90377

11

28700

38733

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)
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Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2020 г.
търговските банки

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2020 г.
специализираните
инвестиционни
предприятия

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2020 г.
пенсионните дружества
и фондове

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2020 г.
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Изчерпателно
Годишно

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

Изчерпателно
Годишно

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

Изчерпателно
Годишно

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

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

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

8

Форма на предоставяне

Данни и доклади,
начало на проекта предоставени на Евростат
01.12.2018 г.
завършване на
проекта - 01.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
Окончателни данни - Информационна услуга по
31.03.2020 г. - за 30.11.2020 г.
заявка
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2020
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

36

ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Формиране на данни, съгласно
изискванията на Евростат;
национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Дейност на финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани финансови
отчети в съответствие с
действащото
законодателство

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

99

100

Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
Тримесечно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
ІV тр. на 2019 г. 10.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 24.04.2020 г.;
ІІ тр. 27.07.2020 г.;
ІІІ тр. 26.10.2020 г.

28700

ІV тр. на 2019 г. 06.03.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 22.05.2020 г.;
ІІ тр. - 24.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

18500

187200

9

24600

Интернет;
Данни за Евростат

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2020 г.
заявка

30.11.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. - 31.08.2020
г.
Окончателни данни 30.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

28700

24600

18500

187200

11

Бюджет
(лева)
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Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2020 г.
финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС;
31.03.2020 г.
Данни от
административни
източници - БНБ

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2020 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
фондации, асоциации,
съюзи, сдружeния и др.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Застрахователни премии и
обезщетения; национално ниво

Консолидирани данни по
Годишно
счетоводни показатели за
застрахователите, специализираните
инвестиционни предприятия и
пенсионноосигурителните
дружества; национално ниво

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

Показатели по структурна
бизнес статистика за
видовете финансови
посредници

98

1

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

3

2

№

97

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 3 7

3

2

№

1

Цени на производител на
вътрешния и
международния пазар в
промишлеността

Основни промишлени
продукти в натурално
изражение (извадка от
ПРОДПРОМ 2020)

101

102

Извадково
Месечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
15-то число на
месеца, следващ
отчетния период

389000

389000

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

08.01.2020 г.;
07.02.2020 г.;
09.03.2020 г.;
07.04.2020 г.;
08.05.2020 г.;
08.06.2020 г.;
07.07.2020 г.;
07.08.2020 г.;
09.09.2020 г.;
07.10.2020 г.;
09.11.2020 г.;
07.12.2020 г.

11

282800

10

282800

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

30.01.2020 г.;
28.02.2020 г.;
30.03.2020 г.;
30.04.2020 г.;
29.05.2020 г.;
30.06.2020 г.;
30.07.2020 г.;
28.08.2020 г.;
30.09.2020 г.;
30.10.2020 г.;
30.11.2020 г.;
30.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

38

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

103

104

105

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

IV тр. на 2019 г. 24.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 22.05.2020 г.;
II тр. - 24.08.2020 г.;
III тр. - 23.11.2020 г.

ІV тр. на 2019 г. 20.03.2020 г.;
І тр. на 2020 г.22.06.2020 г.;
ІІ тр. - 21.09.2020 г.;
ІІІ тр. - 21.12.2020 г.

ІV тр. на 2019 г.13.02.2020 г.;
Предварителни данни
за 2019 г. 24.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г.14.05.2020 г.;
ІІ тр. - 12.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 12.11.2020 г.

10.01.2020 г.;
10.02.2020 г.;
10.03.2020 г.;
09.04.2020 г.;
08.05.2020 г.;
09.06.2020 г.;
09.07.2020 г.;
10.08.2020 г.;
10.09.2020 г.;
09.10.2020 г.;
09.11.2020 г.;
09.12.2020 г.

7

Срок

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

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

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

348000

348000

681500

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

348000

348000

681500

11

Бюджет
(лева)

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

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

ДЪРЖАВЕН

Индекс на разходите за труд;
национално ниво

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

БРОЙ 6
С Т Р. 3 9

Издадени разрешителни за
строеж и започнато
строителство

108

IV тр. на 2019 г. 04.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 04.05.2020 г.;
II тр. - 04.08.2020 г.;
III тр. - 04.11.2020 г.

ІV тр. на 2019 г. 10.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 08.05.2020 г.;
ІІ тр. - 10.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 09.11.2020 г.

IV тр. на 2019 г. 24.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 22.05.2020 г.;
II тр. - 24.08.2020 г.;
III тр. - 23.11.2020 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

38000

27600

348000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

38000

27600

348000

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
10 дни след
чрез онлайн въвеждане отчетния период
на данните в ИСКБС от
общинските
администрации

Задължително
18-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи, здравно
осигурителни и
пенсионноосигурителни дружества
и предприятия с
нестопанска цел

5

Източници и форма
на събиране на
данните

40

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

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

4

107

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

106

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

Цени на производител в
услугите

110

111

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; webпортали; 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

Въпросник за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

IV тр. на 2019 г. 05.03.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 04.06.2020 г.;
II тр. - 04.09.2020 г.;
III тр. - 04.12.2020 г.
IV тр. на 2019 г. 02.03.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 01.06.2020 г.;
II тр. - 01.09.2020 г.;
III тр. - 01.12.2020 г.

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

8

Форма на предоставяне

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ІV тр. на 2019 г. 26.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г.27.05.2020 г.;
ІІ тр.- 26.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 26.11.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

42400

10600

660000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

660000

42400

10600

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСКБС от
предприятията,
извършващи
транспортни,
съобщителни и други
бизнес услуги,
включени в извадките

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

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

Извадково
Тримесечно

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

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

№

109

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 4 1

3

2

Установяване на процесите
на производство за нови
индекси на производство в
услугите и търговията и
подобряване на качеството
на краткосрочната бизнес
статистика - проект на ЕК

№

1

112

Производство и продажби
на енергийни продукти

Характеристики на
слънчевите панели

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

114

115

116

Средни цени на електрическата
Изчерпателно
енергия и природния газ - общи и по Шестмесечно
компоненти, за стандартни групи
потребители; национално ниво

Вид, мощност и площ на слънчевите Изчерпателно
панели
Годишно

Задължително
31.03.2020 г.

Задължително
03.02.2020 г.
03.08.2020 г.

Данни за съставяне на
енергийни баланси

Интернет;
Данни за Евростат

30.03.2020 г.
30.09.2020 г.

Данни за вътрешно ползване
и съставяне на енергийни
сметки

30.11.2020 г.

30.11.2020 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации

8

Форма на предоставяне

9

35900

11700

18500

60500

21973

Държавен
бюджет
(лева)

10
51270

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

35900

11700

18500

60500

73243

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляри на
електронен носител от
доставчици на крайни
клиенти

начало на проекта 01.12.2018 г.
завършване на
проекта - 01.06.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
60 дни след отчетния
10-то число след месец:
отчетния месец
30.01.2020 г.;
28.02.2020 г.;
31.03.2020 г.;
30.04.2020 г.;
29.05.2020 г.;
29.06.2020 г.;
30.07.2020 г.;
28.08.2020 г.;
30.09.2020 г.;
30.10.2020 г.;
30.11.2020 г.;
30.12.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляри на
Задължително
електронен носител от 30.03.2020 г.
производителите и
търговците на слънчеви
панели

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

Производство и доставки на Производство, внос, износ, запаси и Изчерпателно
енергийни продукти
доставки на твърди изкопаеми
Месечно
горива, нефт и нефтени продукти,
природен газ, електрическа енергия;
национално ниво

113

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

42

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

Производство на индекси на обема
на търговията на едро и ремонта на
моторни превозни средства на ниво
група по КИД-2008; улесняване и
автоматизиране на процеса на
производство на подходящи
дефлатори за изчисляване на
индексите на производство в
услугите и индексите в търговията

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Комбинирани съоръжения
за електрическа енергия и
топлинна енергия

Доставки на течни
биогорива

Баланси на физическите
Ресурси и използване на енергийни
енергийни потоци съгласно продукти; национално ниво
Регламент (ЕС) № 691/2011
и Регламент 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета относно
икономическите сметки за
околната среда

Общ енергиен баланс

120

121

122

123

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

30.11.2020 г.

Задължително
30.03.2020 г.

30.11.2020 г.

30.09.2020 г.

Данни за 2018 г. 30.04.2020 г.

30.11.2020 г.

Задължително
30.03.2020 г.

Задължително
30.03.2020 г.

30.11.2020 г.

Задължително
30.03.2020 г.

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

Данни за Евростат

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

Интернет;
Данни за Евростат

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

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

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

8

Форма на предоставяне

9

48000

26000

13300

26400

18000

20000

45000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

48000

26000

13300

26400

18000

20000

45000

11

Бюджет
(лева)
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Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

30.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
31.03.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

Производство на
електрическа енергия и
топлинна енергия

119

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Годишно

Преобразуване на енергийните
ресурси по видове процеси;
национално ниво

Баланс на
енергопреобразуващите
процеси

118

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Крайно енергийно и неенергийно
потребление; национално ниво

1

Потребление на горива и
енергия

3

2

№

117

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 4 3

Районни отоплителни и
охладителни системи

Регистър за вноса на суров
нефт

127

128

Товарен автомобилен
транспорт

Годишно

Данни по страни на произход на
вноса на суров нефт,
характеристики, цена и доставки в
страната

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

Извадково
Ежеседмично

Месечно

Производство, мощности,
Изчерпателно
използвани горива и характеристики Годишно
на разпределителните мрежи за 2019
година.

Дял на енергията от възобновяеми
източници общо за страната и по
сектори
Задължително
30.03.2020 г.

30.11.2020 г.

Задължително
05.05.2020 г.

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

Данни за Евростат

Интернет;
Данни за Евростат

Интернет;
Данни за Евростат

Данни за Евростат и
международни организации

Данни за Евростат

8

Форма на предоставяне

9700

14400

18300

24000

7700

300000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

7700

300000

9700

14400

18300

24000

11

Бюджет
(лева)
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IV тр. на 2019 г. Задължително
28.02.2020 г.;
седем дни след
отчетния период Годишни данни за
2019 г. 13.03.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 г.

28.02.2020 г.
31.03.2020 г.
30.04.2020 г.
29.05.2020 г.
30.06.2020 г.
31.07.2020 г.
31.08.2020 г.
30.09.2020 г.
30.10.2020 г.
30.11.2020 г.
31.12.2020 г.

Данни за 2018 г. 30.04.2020 г.

31.01.2020 г.

30.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
30.03.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
електронен носител от до 20-то число
вносители и доставчици след отчетния
месец

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Статистически данни на
НСИ

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Чрез формуляр на
електронен носител

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

129

Дял на възобновяемата
енергия в брутното крайно
потребление на енергия

126

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

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

44

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

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

125

Данни относно използването на
ядрена енергия за граждански цели

1

Статистика на ядрената
енергия

3

2

№

124

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Пътнически автобусен
транспорт

Морски транспорт

Речен транспорт

131

132

133

Изчерпателно
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
Тримесечно

Превозени товари и пътници и
Изчерпателно
извършена работа от речния
Тримесечно
транспорт; годишни данни за
наличността, капацитета и
възрастовия състав на речните
плавателни съдове; национално ниво

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

Извадково
Тримесечно

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 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

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 г.

IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 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

8

Форма на предоставяне

29.05.2020 г. Годишни данни за
2019 г.

IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

16700

15000

45700

15000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

16700

15000

45700

15000

11

Бюджет
(лева)
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Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията с
икономическа дейност
"Речен транспорт"

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

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

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 27.02.2020 г.
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи;
Чрез справка на
електронен носител от
Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

Превозени товари и извършена
Изчерпателно
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 пътници и
извършена работа от железопътния
транспорт - общо и по видове
превози; национално ниво

1

Железопътен транспорт

3

2

№

130

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 4 5

Тръбопроводен транспорт

134

135

Пътувания на българи в
чужбина и посещения на
чужденци в България

4

Месечно

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

Общи печатни и електронни
публикации

IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 г.

Годишни данни за
2019 г. 14.02.2020 г.
Месечни данни за
2020 г.28.01.2020 г.;
27.02.2020 г.;
27.03.2020 г.;
30.04.2020 г.;
29.05.2020 г. ;
29.06.2020 г.;
28.07.2020 г.;
27.08.2020 г.;
29.09.2020 г.;
27.10.2020 г.;
27.11.2020 г.;
30.12.2020 г.

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

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

8

Форма на предоставяне

IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 г.

IV тр. на 2019 г. 28.02.2020 г.;
I тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
II тр. - 28.08.2020 г.;
III тр.- 27.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

29400

10000

13500

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

29400

10000

13500

11

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

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

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

Електронен формуляр

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

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

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

Чрез формуляр на
хартиен носител

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

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

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията за
градски
електротранспорт

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

136

Градски електротранспорт

1

Източници и форма
на събиране на
данните

46

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

Преминаващи български и
чужди граждани през
граничните пунктове на Р
България

Места за настаняване

№

1

137

138

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Годишни данни за
2019 г. 09.03.2020 г.;
Месечни данни за
2020 г.10.01.2020 г.;
11.02.2020 г.;
11.03.2020 г.;
10.04.2020 г.;
11.05.2020 г. ;
10.06.2020 г.;
10.07.2020 г.;
10.08.2020 г.;
11.09.2020 г.;
12.10.2020 г.;
10.11.2020 г.;
10.12.2020 г.

Годишни данни за
2019 г. 14.02.2020 г.
Месечни данни за
2020 г.28.01.2020 г.;
27.02.2020 г.;
27.03.2020 г.;
30.04.2020 г.;
29.05.2020 г. ;
29.06.2020 г.;
28.07.2020 г.;
27.08.2020 г.;
29.09.2020 г.;
27.10.2020 г.;
27.11.2020 г.;
30.12.2020 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 международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

74600

226000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

74600

226000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Чрез електронен и на
Задължително
хартиен носител
10-то число след
формуляр от хотели,
отчетния месец
къмпинги, хижи и други
места за краткосрочно
настаняване с над 10
легла

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 6
С Т Р. 4 7

Туристически пътувания и
разходи за туризъм на
населението

Сателитни сметки за
туризма

1

139

140

Поддържане и актуализация Методологична работа по
определяне и актуализация на
на Регистъра на
единиците от вида "предприятие",
статистическите единици
"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.

Месечно

Доброволно
IV тр. на 2019 г.02-17.01.2020 г.
І тр. на 2020 г.01-16.04.2020 г.
ІІ тр. 01-16.07.2020 г.
ІІІ тр. 01-16.10.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

31.12.2020 г.

18.12.2020 г.

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Окончателни данни за Интернет;
Общи печатни и електронни
2019 г. публикации;
30.03.2020 г.
Предварителни данни - Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
IV тр. на 2019 г. 20.02.2020 г.;
международни организации;
І тр. на 2020 г. Информационна услуга по
22.05.2020 г.;
заявка
ІІ тр. на 2020 г.21.08.2020 г.;
ІІІ тр. на 2020 г.20.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

84400

14000

138000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

84400

14000

138000

11

Бюджет
(лева)

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

Статистически данни на Задължително
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

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР

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

Извадково
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

48

141

3

2

№

Лични и професионални пътувания
на населението в страната и
чужбина; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

Обработка на данни от РСЕ
при формиране извадките
за статистическите
изследвания на
предприятията

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

Регионална бизнес
Обработка на регионални годишни
демография - проект на ЕК данни, отразяващи демографските
събития за предприятията

1

142

143

144

145

Дефиниране на съвкупности и
обработка на данни от РСЕ при
формиране извадките за
статистическите изследвания на
предприятията

Регистър на
статистическите
единици

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ)

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ).

начало на проекта
01.03.2020 г.
завършване на
проекта 2022 г.

31.12.2020 г.

31.12.2020 г.

Задължително

Задължително

31.01.2020 г.
31.03.2020 г.
29.05.2020 г.
30.10.2020 г.
30.11.2020 г.

7

Срок

Данни и доклади,
предоставени на Евростат

Информационна услуга по
заявка

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

Данни за Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

стр. 48

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

84400

84400

84400

84400

11
38800

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

38800

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Еднократно

Месечно

Предоставяне на съвкупност от
Годишно
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.

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

1

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

Фирми над
прага за
наблюдение
Месечно

9

72000

74000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

72000

74000

11

Бюджет
(лева)

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

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

Данни от НАП Интрастат декларации,
изпращани по
електронен път,
подписани с
квалифициран
електронен подпис

8

Форма на предоставяне

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
40 дни след
до 20-то число на референтния период
месеца, следващ
референтния
период

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Вътрешнообщностна
търговия със стоки Интрастат

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

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

50

147

146

3

2

№

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Стокообмен на Р България

Индекси на цени на износа Изменение на цените на търгуваните Тримесечно
и вноса
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
външнотърговската
статистика

1

148

149

150

151

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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;
14.09.2020 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;
Прессъобщение - месечно;
70 дни след
референтния период Въпросник за Евростат и
международни организации
Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

10600

12400

14200

32300

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10600

12400

14200

32300

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Статистически данни на
НСИ

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

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ - Обединени
файлове Екстрастат и
Интрастат

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Подготовка на таблици за оценка на Еднократно
качеството според критериите на
Евростат

Годишно

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

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 5 1

Еднократно
Определяне на праговете за
деклариране, праговете за
статистическа стойност и праг за
опростено деклариране на единични
сделки с ниска стойност по
системата Интрастат за 2021 г.

Месечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Икономически сметки за
селското стопанство

Годишен отчет на
земеделските стопанства

154

155

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

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

Извадково;
Ресурси и използване на
Тримесечно
селскостопанската продукция;
наличност и движение на
селскостопанските животни; разходи
за селскостопанската дейност;
преработена селскостопанска
продукция; национално ниво
Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

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

31.07.2020 г.

Информационна услуга по
заявка

Таблици с данни за
Нефинансовите национални и
регионални сметки

119000

119000

211000

12400

12400

11
12400

10

12400

211000

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Задължително
08.06.2020 г.

ІV тр. на 2019 г. Задължително
25-то число след 24.02.2020 г.;
отчетния период І тр. на 2020 г. 26.05.2020 г.;
ІІ тр. - 24.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

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

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

19.10.2020 г.

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

52

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

Прагове по Системата
Интрастат

153

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

№

152

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

1
Тримесечно,
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Цени на производител в
селското стопанство

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;

158

159

182600

161800

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;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

ІV тр. и годишни
Задължително
10-то число след данни за 2019 г. отчетния период 14.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 15.05.2020 г.;
ІІ тр. - 14.08.2020 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2020 г. - 16.11.2020 г.

161800

182600

9200

Втора оценка за 2019
г. - 18.02.2020 г.;
Окончателни данни за
2018 г. и
предварителни данни
за 2019 г. - 21.10.2020
г.;
Първа оценка за 2020
г. - 18.12.2020 г.

9200

11

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение (за
предварителните данни за
2019 г. и за първата оценка за
2020 г.);
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

10

11200

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

11200

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

Таблици с данни за
ІV тр. и
предварителни данни Нефинансовите национални и
за 2019 г. - 24.02.2020 регионални сметки
г.;
І тр. на 2020 г. 26.05.2020 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2019 г. 24.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
ІV тр. и годишни
10-то число след данни за 2019 г. отчетния период 14.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 15.05.2020 г.;
ІІ тр. - 14.08.2020 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2020 г. - 16.11.2020 г.
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Данни от наблюдения
на НСИ

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр;

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ВЕСТНИК

Изчисляване на индекс на цените на Тримесечно,
стоките и услугите за текущо
Годишно
потребление в селското стопанство;
национално ниво

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

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

Данни от наблюдения
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Изчисляване на цени на
селскостопанските продукти и
животни на "изхода на земеделското
стопанство". Изчисляване на
индекси на селскостопанската
продукция; национално ниво

Икономически сметки за
селското стопанство

157

Годишно
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); национално
ниво

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

3

2

№

156

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 5 3

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

Регионални икономически
сметки за селското
стопанство

Цени на земеделската земя
и рентата в селското
стопанство

1

160

161

162

4

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

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

Тримесечно,
Годишно

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

8

Форма на предоставяне

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

Таблици с данни за
ІV тр. на 2019 г. и
предварителни данни Нефинансовите национални и
за 2019 г. - 24.02.2020 регионални сметки
г.;
І тр. на 2020 г. 26.05.2020 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2019 г. 24.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

19.06.2020 г.

Окончателни данни за Интернет;
2018 г. - 21.10.2020 г. Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

ІV тр. и годишни
данни за 2019 г. 14.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 15.05.2020 г.;
ІІ тр. - 14.08.2020 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2020 г. - 16.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

3200

32000

16000

4300

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

4300

3200

32000

16000

11

Бюджет
(лева)
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Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАГ

Чрез електронен (offЗадължително
line) от земеделските
30.04.2020 г.
стопанства, водещи
счетоводство,
дружества инвестиращи
в операции със
земеделска земя и
агенции за недвижими
имоти

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Средни цени на сделките със
земеделска земя и на сключените
договори за аренда/наем на
земеделска земя, по категории на
трайно използване на земята,
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

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); ниво
статистически райони

Данни от наблюдения
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

54

163

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Годишен отчет на
предприятия, извършващи
горскостопанска дейност

Икономически сметки за
горското стопанство

Цени на производител в
горското стопанство

1

164

165

166

4

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Разработване на
Продукция, междинно потребление
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

Тримесечно;
Годишно

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА НА РИБНОТО СТОПАНСТВО

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

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

ІV тр. и
Таблици с данни за
предварителни данни Нефинансовите национални и
за 2019 г. - 24.02.2020 регионални сметки
г.;
І тр. на 2020 г. 26.05.2020 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2019 г. 24.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

2800

2800
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Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАРА

9600

ІV тр. и годишни
Задължително
15-то число след данни за 2019 г. отчетния период 27.02.2020 г.;
І тр. на 2020 г. 29.05.2020 г.;
ІІ тр. - 24.08.2020 г.;
ІІІ тр. - 27.11.2020 г.

9600

30000

11

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

30000

10

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

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

7200

Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

7200

29.06.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Окончателни данни за Въпросник на Евростат;
2018 г. - 31.07.2020 г. - Информационна услуга по
заявка
първа дата за
изпращане на данни;

Задължително
18.05.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАГ

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

167

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Ресурси и използване на продуктите Изчерпателно
Годишно
от горското стопанство и
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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 5 5

3

2

№

1

Инвестиционна активност
в промишлеността финансирано от ЕК и НСИ,
съгласно специфично
споразумение за субсидия

170

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

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

Извадково
Двукратно:
м. март и
м. октомври

Извадково
Месечно

Доброволно
08-21.01.2020 г.;
08-22.04.2020 г.;
08-21.07.2020 г.;
07-20.10.2020 г.

Чрез WEB базирано
Задължително
приложение и формуляр 4-23.03.2020 г.;
на хартиен носител от 1-23.10.2020 г.
промишлените
предприятия

Чрез WEB базирано
Задължително
приложение и формуляр 1-17-то число на
на хартиен носител от месеца
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

13.04.2020 г.;
13.11.2020 г.

30.01.2020 г.;
28.02.2020 г.;
30.03.2020 г.;
30.04.2020 г.;
29.05.2020 г.;
29.06.2020 г.;
30.07.2020 г.;
28.08.2020 г.;
30.09.2020 г.;
29.10.2020 г.;
30.11.2020 г.;
30.12.2020 г.

07.02.2020 г.;
08.05.2020 г.;
07.08.2020 г.;
06.11.2020 г.

7

Срок

Ключови показатели за
България

Основни икономически и финансови Тримесечно
показатели за България

06.04.2020 г.;
06.07.2020 г.;
05.10.2020 г.;
29.12.2020 г.

Интернет;
Прессъобщение

112741

10

ЕК
(лева)

12400

230554

149000

11

Бюджет
(лева)
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Статистически данни на
НСИ; БНБ

12400

117813

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

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

149000

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

171

Наблюдение на бизнес
тенденциите в
промишлеността,
строителството, търговията
и услугите финансирано от ЕК и НСИ,
съгласно специфично
споразумение за субсидия

169

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

56

ТЕМА 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Наблюдение на
потребителите

168

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.
БРОЙ 6

Текущо поддържане на
статистическите данни за
стратегията Европа 2020 и
националната програма за
развитие "България 2020" и
подготовка за стратегия
Европа 2030 и национална
програма за развитие
"Европа 2030"

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

172

173

174

Анализ на възможностите и
разработването на
инструментариум за
събиране и поддържане на
статистически индикатори
по "Рамката за намаляване
на риска от бедствия
Сендай 2015 - 2030 г."

Текущо поддържане на
статистическа база и
информационна система за
мониторинг на национални,
европейски и
международни стратегии и
програми (ИС
МОНИТОРСТАТ)

1

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

31.08.2020 г.

Статистически данни на Задължително
НСИ; други
административни
източници

Текущо

Интернет

Интернет,
Информационна услуга по
заявка

9

60000

60000

7400

60000

11

35200

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

35200

7400

60000

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране
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Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията

Текущо в
съответствие със
сроковете на
статистическите
изследвания - краен
срок - 31.12.2020 г.

8

Форма на предоставяне

31.12.2020 г. - Текущо Интернет
в съответствие със
сроковете на
статистическите
изследвания

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Статистически данни на Задължително
НСИ; други източници

Статистически данни на Задължително
НСИ; други
административни
източници

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Годишно

Текущо
Методологическа разработка и
тестване на разработен формуляр за
събиране на пилотни данни от
предприятията

Основни показатели по стратегията
Европа 2020 и националната
програма за развитие "България
2020"

Текущо

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

175

3

2

№

Основни статистически показатели
за регулярно наблюдение и оценка
на изпълнението на национални,
европейски и международни
стратегии и програми

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 5 7

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Задължително
06.04.2020 г.

21.12.2020 г.

21.12.2020 г.

21.12.2020 г.
Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Докладване по Регламент
(ЕО) №2150/2002 на
Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката
на отпадъците, вкл. доклад за
качеството;
Докладване до Евростат Въпросник за битовите
отпадъци;
Данни за националните
инвентаризации на емисиите
във въздуха (ПМС
№227/16.10.2017)
Информационна услуга по
заявка

Данни за националните
инвентаризации на емисиите
във въздуха (ПМС
№227/16.10.2017)
Данни за съставяне на сметки
за емисиите във въздуха;

8

Форма на предоставяне

72200

113500

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

113500

72200

11

Бюджет
(лева)
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Чрез формуляр на
електронен носител от
общинските
администрации

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15.05.2020 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от
селскостопанска
дейност

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 15.05.2020 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от дейността
си

21.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

Общински отпадъци - събиране,
Изчерпателно
оползотворяване и обезвреждане;
Годишно
депа за отпадъци на национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво; Данъчни
приходи и общински такси; приходи
от такси за битови отпадъци,
извършени разходи за битови
отпадъци на национално ниво

Извадково
Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 24.04.2020 г.
носител от стопански
субекти - емисионни
източници

5

Източници и форма
на събиране на
данните

58

Образуване, обезвреждане и
оползотворяване на отпадъци от
селското, горското и рибното
стопанство по видове; национално
ниво

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

177

Неизчерпателн
о (изучаване на
основния
масив)
Годишно

Източници на емисии

176

Изчисляване на емисиите на вредни
вещества в атмосферата въз основа
на данните за потребените горива,
някои суровини, и произведената
продукция; национално ниво

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

21.12.2020 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 13.04.2020 г.
носител от стопански
субекти, имащи
налични или придобити
през годината ДМА с
екологично
предназначение

Изчерпателно
Годишно

Движение на дълготрайните Наличност и движение на ДМА с
екологично предназначение;
материални активи с
екологично предназначение национално ниво, статистически
райони и областно ниво;
По направления за околната среда;
национално ниво

180

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Данни за съставяне на сметки
за разходите за околната
среда (Регламент 691/2011 задължително докладване на
Евростат); Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

9

31200

31200

10600

11

56100

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

56100

10600

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН
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21.12.2020 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 13.04.2020 г.
носител от стопански
субекти, извършили
екологични разходи

21.12.2020 г.

7

Комбинирано
(изчерпателно/
извадково)
Годишно

Задължително
13.04.2020 г.

6

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

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

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

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

179

4

Шумови нива; Защитени територии Изчерпателно
и защитени зони от Националната
Годишно
екологична мрежа; национално ниво

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Ведомствени наблюдения

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

178

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 5 9

21.12.2020 г.

Задължително
Чрез формуляр на
06.04.2020 г.
хартиен, електронен
носител от общинските
администрации

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

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение,
Информационна услуга по
заявка;
Данни на Евростат доброволен въпросник;
Данни за националните
инвентаризации на емисиите
във въздуха (ПМС
№227/16.10.2017)

8

Форма на предоставяне

9

77000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

77000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
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21.12.2020 г.

Задължително
27.02.2020 г.

Стопански субекти,
извършващи услуги по
водоснабдяване чрез
хидромелиоративни
системи - чрез
формуляр на
електронен носител

21.12.2020 г.

21.12.2020 г.

Задължително
20.03.2020 г.

Водоснабдяване чрез напоителни
Изчерпателно
системи: водовземане по източници, Годишно
доставяне на вода, загуби на вода;
национално и регионално ниво.

Водноелектрически
централи ( ВЕЦ
/ПАВЕЦ ) - чрез
формуляр на
електронен носител

21.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
20.03.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ВиК оператори и други, Задължително
извършващи услуги по 27.02.2020 г.
водоснабдяване,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчните води от
населените места - чрез
формуляр на
електронен носител

Изчерпателно
Годишно

Водоползване за производство на
хидроенергия

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

60

Обществено водоснабдяване,
Изчерпателно
канализация и пречистване:
Годишно
събиране, пречистване и доставяне
на вода, загуби 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
цели, източници и вид
водоснабдяване, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води,
пречиствателни станции;
национално ниво, статистически
райони и райони за басейново
управление на водите

1

Статистика на водите

3

2

№

181

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

184

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

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

Изчерпателно
Годишно

4

183

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

1

Данъци и такси

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

182

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

7

Срок

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

54100

53600

53600

54100

71000

11

71000

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)
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21.12.2020 г.

Данни за съставяне на сметки
за субсидиите и трансферите
за околната среда

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15.05.2020 г.
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

21.12.2020 г.

Данни за съставяне на сметки
за екологичните данъци и
такси;

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

21.12.2020 г.
Задължително
31.03.2020 г. за предприятията
по ЗКПО;
30.04.2020 г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Чрез формуляр на
31.03.2020 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

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 6
С Т Р. 6 1

Икономически сметки за
околната среда
Регламент (ЕС) № 691/2011
и Регламент 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета относно
икономическите сметки за
околната среда

Сметки за субсидиите и
трансферите за околната
среда (като част от
икономическите сметки за
околната среда)

Изготвяне на националните
инвентаризации на емисии
на вредни вещества във
въздуха (ПМС
№227/16.10.2017 и
Директива (ЕС) 2016/2284)

187

188

189

Статистически данни на
НСИ;
Данни от
административни
източници
Статистически данни на
НСИ

Годишно
Безвъзмездни плащания от
държавата и международни
институции за опазване на околната
среда.

1) Инвентаризация на емисиите на Годишно
вредни вещества във въздуха в
секторите: горивни процеси в
енергетиката и трансформация на
енергия; непромишлени горивни
инсталации; горивни процеси в
промишлеността; производствени
процеси; добив и дистрибуция на
изкопаеми горива и геотермална
енергия; използване на
разтворители; земеделие и природа.

16000

42500

Таблици и доклад до
компетентните органи

42500
21.12.2020 г.

37200

47900

102000

16000

11

37200

10

Въпросник на Евростат
Доброволно
докладване, съгласно
сроковете на Евростат

102000

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

47900

Данни за съставяне на сметки
за сектора на екологичните
стоки и услуги.

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

Задължително,
Въпросници на Евростат съгласно сроковете на данни и доклади за качество;
Евростат
Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка

21.12.2020 г.

21.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите
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Статистически данни на
НСИ;
Данни от
административни
източници

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 30.04.2020 г.
носител от стопански
субекти, производители
на стоки и услуги,
свързани с опазване на
околната среда

Годишно

Сметки за емисиите във въздуха;
Сметки за материалните потоци в
икономиката;
Сметки за екологичните данъци и
такси;
Сметки за разходите за опазване на
околната среда;
Сметки за сектора на екологичните
стоки и услуги.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Чрез формуляр на
електронен носител от 18.05.2020 г.
стопански субекти,
осъществяващи добивна
дейност и от
притежатели на
концесии за добив на
подземни богатства.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

62

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

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

4

186

1

Наблюдение на подземните Подземни запаси на страната по вид Изчерпателно
запаси
на запаса; национално ниво
Годишно

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

185

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

Картиране и оценка на
интегрирани сметки за
екосистемите (MAIA),
Хоризонт 2020 - проект на
ЕК

Развитие на методологията
за сметките за екологични
стоки и услуги - проект на
ЕК

№

1

190

191

Доброволно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Таблици

8

Форма на предоставяне

Начало на проекта 11.2019 г.
Завършване на
проекта - 11.2020 г.

Данни и доклад

Начало - 01.11.2018 г. Доклад и таблици
Приключване на
проекта - 01.11.2022 г.

31.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

8704

Държавен
бюджет
(лева)

10

78337

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

87041

11

Бюджет
(лева)
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Предприятия от
извадката, чрез онлайн
въвеждане на данните
Данни от
административни
източници

Разработване на методология за
оценка на непокритата част на
екологични стоки и услуги и
съставяне на таблици с данни за
сметките за екологични стоки и
услуги за България за 2019 година.

Еднократно
Извадково

Ръководството за
инвентаризация на
емисиите на вредни
вещества във въздуха –
EMEP/CORINAIR (2016
г.)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Съвместно проектиране
на сметките за
природния капитал и
екосистемите, тестване,
пилотни сметки и
интегриране на
сметките.

Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Участие на НСИ в международен
Еднократно
консорциум с цел въвеждане на
сметките за екосистемите и подкрепа
на сметките за екосистемите на
равнище ЕС в рамките на
Интегрираната система за отчитане
на природния капитал и
екосистемните услуги (INCA)

3) Преизчисление на динамични
редове от 1990 г.

2) Актуализация на методологията
за изчисление чрез внедряване на
изискванията на Ръководството за
инвентаризация на емисиите на
вредни вещества във въздуха –
EMEP/CORINAIR (2016 г.)

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 6 3

3

2

№

1

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

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

193

Характеристика на
състоянието на регионите

Актуализация на базата с
регионални данни на
Евростат

194

195

Данни съгласно показателите на
Евростат

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

Текущо

Годишно

Съобразно сроковете
на Евростат по
отделните
статистически
области

29.12.2020 г.

Въпросници за Евростат

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

11800

30000

11800

30000
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Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на Задължително
НСИ и други източници

12400

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

12400

11

08.06.2020 г.

10

43200

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

43200

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

Данни за 2019 г. Интернет;
07.05.2020 г.
Общи печатни и електронни
Предварителни данни - публикации;
Прессъобщение;
IV тр. на 2019 г. Информационна услуга по
07.02.2020 г.;
заявка
I тр. на 2020 г. 08.05.2020 г.;
II тр. - 07.08.2020 г.;
III тр. - 06.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

64

Жилищен фонд

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

192

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Картографско представяне
на статистически данни

Възникнали кризисни
събития

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

Събиране на данни за
градовете и статистика на
под-национално ниво проект на ЕК

197

198

199

200

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщения.

Информационни продукти и
услуги по заявка

8

Форма на предоставяне

начало - 01.03.2020 г. Интернет;
завършване на
Специализирана печатна и
проекта - 01.03.2022 г. електронна публикация;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта.

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

Предварителни данни - Интернет;
31.08.2020 г. ;
Информационна услуга по
Окончателни данни - заявка
30.11.2020 г.

31.12.2020 г.

31.12.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

32262

33500

24000

27600

Държавен
бюджет
(лева)

10

75280

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

107542

33500

24000

27600

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

стр. 64

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

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

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2020 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
общинските
администрации

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.)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Събиране, оценка и предоставяне на Еднократно
данни за градовете и техните
функционални урбанизирани ареали,
съгласно предложена от Евростат
териториална разбивка и набор от
показатели

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

Разработване на тематични карти за Текущо
разпространение на статистическа
информация

Система за обработка на
цифрова географска
информация

196

Текущо
Използване на набор от
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.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 6 5

3

2

№

1

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Бюджетни разходи за
научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

201

202

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

30.06.2020 г.

Предварителни данни
за 2019 г. 30.10.2020 г.
Окончателни данни за
2019 г. 26.02.2021 г.

7

Срок

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

9

36000

51800

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

36000

51800

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 24.04.2020 г.
носител от
първостепенните
разпоредители с
бюджетни кредити и
БАН

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2020 г.
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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

66

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

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

ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Повишаване на
Формиране на данни за
иновационния капацитет на иновационната дейност на микро-,
малките и средните
малки и средни предприятия
предприятия
(SMEINNOBOOST) проект по програма
„Балкани - Средиземно
море 2014 - 2020“

205

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

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

206

207

Извадково
Еднократно

Доброволно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

11.12.2020 г.

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

54785

80308

110033

108181

10

ЕК
(лева)

110033

162966

114726

140500

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
12.06.2020 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните от
предприятията от
нефинансовия сектор

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

начало на проекта Данни и доклад
01.08.2017 г.
завършване на
проекта - 31.01.2020 г.

34418

Данни и доклади за Евростат
начало на проекта 01.01.2018 г.
завършване на
проекта - 30.06.2020 г.

9

140500

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

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

30.06.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Персонално интервю на Доброволно
11.12.2020 г.
домакинства и лица на април-юни 2020г.
възраст от 16 до 74
години чрез анкетна
карта

Чрез анкетна карта на
електронен носител

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

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

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

204

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

1

Иновационна дейност

3

2

№

203

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 6 7

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

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

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

209

210

211

212

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

Текущо

NPMS структура

DESAP Въпросник

29.06.2020 г.

31.12.2020 г.

31.12.2020 г.

31.12.2020 г.

Документ

Въпросник

Документ

Интернет;
Доклад

Интернет;
Доклад

34700

23400

14000

26000

16000

34700

23400

14000

26000

16000

11

ВЕСТНИК
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Задължително

Задължително

Задължително

Задължително

31.01.2020 г.

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Контролен списък

Въпросници

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

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

68

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

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

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

Удовлетвореност на
потребителите от
предоставяните
статистически
информационни продукти и
услуги

208

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

ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

Вътрешни одити по
качеството на
статистическите процеси и
продукти

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

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

№

1

213

214

215
Текущо

Текущо

Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Провеждане на
интервюта

Интервю и
инструментариум към
Ръководството за
вътрешни одити на
НСИ

Поддържане на среда за
обмен на електронни
документи

Поддържане и
администриране на
централизираните бази
данни

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

Създаване на BackUp
център на територията на
база Сливек

216

217

218

219

Текущо

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

Текущо

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

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

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

5

Задължително

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

стр. 68

Източници и форма
на събиране на
данните

Текущо

Текущо

Текущо

30.03.2020 г.

31.12.2020 г.

31.12.2020 г.

7

Срок

Отчетен доклад до Евростат

Доклад

Доклад

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

11700

7400

13700

16300

44800

87800

102900

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

44800

87800

102900

11700

7400

13700

16300

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Проследяване на изпълнението на
предприетите действия относно
препоръките от Партньорската
проверка

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Текущо

Текущо

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

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

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

65600

172300

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

172300

65600

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Статистически данни на Задължително
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.

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

70

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

Приложно администриране
и поддържане на
информационни системи:
ИС "Демография";
ИС "Бизнес статистика";
ИС "Макроикономическа
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";
ИС "Мониторстат";
ИС “SMEINNOBOOST”;
Национален регистър на
населените места;
Общ регистър на
търговците;
Подпомагащ център;
Дигитална библиотека

221

1

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

3

2

№

220

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Реализация на
нерегламентирани заявки от
вътрешни и външни
потребители

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

Поддържане и
Поддържане и администриране на
администриране на SPSS и SPSS и SAS
SAS

222

223

224

225

Система за управление на
сигурността на
информацията в НСИ

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

1

4

Поддържане на Система за
управление на сигурността на
информацията в НСИ

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

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни
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Статистически данни на
НСИ

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

Файлове с данни / Бази
данни

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

8

Форма на предоставяне

Продължение от 2019 База данни
г.

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

Съгласно сроковете
на постъпилите заявки

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

32000

23000

60700

25200

128000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

32000

23000

60700

25200

128000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

226

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Разработване на приложен софтуер Текущо
за онлайн или офлайн събиране на
информация, 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.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

1

227

3

2

№

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Реализиране
чрез договор за
разработка

ж) Информационна система Изграждане
"Преброяване 2021"

Реализиране
чрез договор за
разработка

к) Информационна система Изграждане
"Бизнес цикли"

Текущо

Развитие и актуализация на ИС
"Регистър на статистическите
единици"
Текущо

Текущо

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

й) Информационна система Актуализация и поддръжка на ИС
"Краткосрочна бизнес
"Краткосрочна бизнес статистика"
статистика"

з) Поддръжка на ИС
"Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели"
и) Развитие и актуализация
на ИС "Регистър на
статистическите единици"

База данни

База данни

Продължава от 2019
г.
01.2020 г. -12.2020 г.

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

10

1299350

11

ВЕСТНИК
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Статистически данни на
НСИ

Продължава от 2019
г.

06.2019 г. -12.2020 г.

01.2019 г. -12.2020 г.

01.2019 г. -12.2020 г.

01.2019 г. -12.2020 г.

10.2019 г. -12.2020 г.

База данни

1299350

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Статистически данни на
НСИ

Реализиране
чрез договор за
разработка

е) Информационна система Изграждане
"Здравеопазване"

д) Информационна система Изграждане
"Околна среда и
енергетика"

Статистически данни на
НСИ

Реализиране
чрез договор за
разработка
Реализиране
чрез договор за
надграждане
Реализиране
чрез договор за
разработка

в) Информационна система Изграждане
"Образование"

г) Информационна система Развитие
"Инфостат"

Реализиране
чрез договор за
разработка

б) Информационна система Развитие на нови функционалности
"Бизнес статистика"
и технологично обновяване

База данни

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

72

10.2019 г. -12.2020 г.

01.2019 г. -12.2020 г.

Реализиране
чрез договор за
разработка

а) Информационна система Мигриране и актуализация на
"Външна търговия"
функционалности

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

31.12.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Развитие на
информационните системи

ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

Добавяне на функционалности,
модули и др.

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

н) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Интранет сайт

о) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Дигиталната библиотека

п) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Интeрнет сайт

Реализиране
чрез договор за
разработка
Текущо

с) Информационна система Усъвършенстване и актуализация
"Статистически
класификации"

т) Национален регистър на
населените места

Изграждане

Текущо

р) Информационна система Усъвършенстване и актуализация
"Мониторстат"

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни
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Статистически данни на
НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

01.2020 г. - 12.2020 г. База данни

8

Форма на предоставяне

01.2020 г. - 12.2020 г. База данни

01.2020 г. - 12.2020 г.

Продължава от 2019
г.

Продължава от 2019
г.

Продължава от 2019
г.

Продължава от 2019
г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Разработване на аналитични
Текущо
приложения и технологични
процедури с използването на
статистическия пакет SPSS Statistics
Server 26.0 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

Текущо

4

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

1

Внедряване на ИС "Човешки
ресурси"

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

л) Внедряване на ИС
"Човешки ресурси"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

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

Методологична помощ,
анализи и обучения по
специфични статистически
проблеми

Статистически
класификации

Разработване на
самообяснителни текстове
към Комбинирана
номенклатура 2021

Актуализиране на списъка
със стандартните
статистически показатели

Поддържане на "Редактор
за метаданни" като единна
точка за предаване на
метаданни до Евростат

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

228

229

230

231

232

233

Еднократно

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

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

Подготовка на списъка със
стандартните статистически
показатели
Евростат
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Утвърдена европейска
класификация CN

Европейски и
международни
класификации;
нормативни документи

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

Текущо

Текущо

29.05.2020 г.

31.12.2020 г.

Текущо

Текущо

Таблици с данни и метаданни

файлове с метаданни

Интернет

Методологични материали,
свързани с прилагането на
класификациите: указания,
становища, кореспондиращи
таблици; актуализиране на
класификации в ИС
"Статистически
класификации"
Разработване на нова
структура и обяснителни
бележки на новата версия на
КИД.

Методологични материали,
ръководства, указания и
презентационни материали

8

Форма на предоставяне

9

10000

10000

2300

7400

30500

70000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10000

10000

2300

7400

30500

70000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Подготовка на български вариант на Еднократно
самообяснителните текстове

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

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

74

Поддържане на стандартни
статистически класификации макроикономически, функционални,
продуктови и други. Поддържане на
кореспондиращи таблици.
Участие в предстоящата ревизия на
NACE Rev.2. Разработване на нова
версия на КИД.

Разработване на методологии и
интердисциплинарни анализи
съобразно потребностите на НСИ,
организиране на обучения,
проучване и внедряване на
специализиран статистически
софтуер.

ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

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

Поддържане на база с
метаданни за
статистическите
изследвания

Национален регистър на
населените места

Оценка на точността на
статистическите
изследвания, които
адресират доходи,
потребление и спестявания
на домакинствата

Методика за краткосрочно
прогнозиране на временни
редове

Производство и
публикуване на
експериментална
статистика от източници на
Big data

235

236

237

238

239

240

Еднократно

Внедряване на пилотни проекти от Текущо
ESS net on Big data I и разработване
на пилотни проекти с нови
източници Big data.

Разработване на методика.

31.01.2020 г.

31.12.2020 г.

29.06.2020 г.

Таблици

Методика

Доклади за точността на
оценките и препоръки за
подобряване на точността

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

Интернет;
База данни

Национална част от
номенклатурата на Евростат

Национална база данни на
ИС "Статистически
класификации"

8

Форма на предоставяне

9

16000

5800

6100

16000

13000

11700

10600

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

16000

5800

6100

16000

13000

11700

10600

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Различни източници на Доброволно
"големи данни".

Статистически и
административни данни

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

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

Текущо

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

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

Национални справочни
метаданни

Текущо

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

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Статистическите класификации,
Текущо
които се използват в статистическата
практика

1

Поддържане на
Информационна система
"Статистически
класификации"

3

2

№

234

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 7 5

Статистически публикации Съставителство, редакционна
обработка и разпространение на
статистическите печатни и
електронни издания, включващи
изследвания на НСИ съгласно
Издателския план на НСИ за 2020
година

245

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

Текущо

Съобразно сроковете
в Издателския план на
НСИ за 2020 г. и в
други документи

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

Съобразно Календара Интернет
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Начало - 30.09.2018 г. Технически доклад
Приключване на
проекта - 30.09.2020 г.

9

73300

21200

56500

22592

19950

Държавен
бюджет
(лева)

52714

179548

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

73300

21200

56500

75306

199498

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

стр. 75

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

Текущо

Текущо

Задължително
за данните от
административни източници

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

8

Форма на предоставяне

Начало - 01.11.2018 г. Файлове с данни,
Приключване на
методология и доклад
проекта - 01.11.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

Публикуване на статистически
данни в отворен формат на
националния портал за отворени
данни

Публикуване на данни на
националния портал за
отворени данни

244

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

Интернет сайтове на НСИ

243

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Различни източници на Задължително
"големи данни".

5

Източници и форма
на събиране на
данните

76

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Текущо

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

4

242

1

ESSnet "Големи данни II" - Внедряване на пилотни проекти от Текущо
проект на ЕК
ESS net on Big data I и разработване
на пилотни проекти с нови
източници Big data.

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

241

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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

247

248

249

250

Текущо

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Текущо

Консултации, предоставяне на
Текущо
информация на място, организиране
и участие в срещи с експерти от
НСИ

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

Текущо

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Текущо

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

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

7

Срок

Анонимизирани микроданни

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

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

37800

10500

8200

27000

90000

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

37800

10500

8200

27000

90000

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

стр. 76

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

Контрол върху конфиденциалността
на предоставяната информация

Работа по текущи заявки на клиенти
от страната и чужбина

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

Обявяване на резултатите от
статистическите изследвания

1

Предоставяне на
резултатите от
статистическите
изследвания на НСИ

3

2

№

246

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 7 7

Дигитална библиотека на
НСИ

База данни за
разпространение

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

Евростат
ESDS Help Desk

253

254

255

256

Подпомагане на потребителите на
европейска статистическа
информация

Текущо

Европейски
статистически данни

стр. 77

Статистически данни и
метаданни на НСИ

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

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

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

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

81200

24600

37800

10000

67700

117400

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10000

67700

117400

81200

24600

37800

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

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

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

Статистически печатни
и електронни
публикации на НСИ и
други международни
организации

5

Източници и форма
на събиране на
данните

78

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

Библиотека на НСИ

252

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

1

Връзки с медиите

3

2

№

251

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

3

2

№

1

259

Участие в Европейска
Провеждане на третата европейска Текущо
олимпиада по статистика
олимпиада по статистика за ученици
2019/2020 г. - проект на ЕК - национален и европейски крът.
Участват две категории ученици - 9 10 клас и 11 - 12 клас.

258

Специализирана
статистическа
информационна система

Годишно - по
Актуализация на единна
степен на
номенклатура от показатели за
готовност
управление при кризи от всякакъв
характер и определяне на основни
производители на стоки и услуги от
първа необходимост
Съгласно годишна План-програма,
съгласувана с оторизираните органи
за планиране и отчитане при
кризисни ситуации. Разработване на
инструментариум и програмно
осигуряване на статистическо
проучване свързано с кризисното
планиране

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Платформа за електронно
обучение "Интерактивна
статистика"

Текущо

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

257

Обновяване с нови модули

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Търговски дружества,
териториалната
администрация и
заинтересованите
министерства и
ведомства

5

По степен на
готовност

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Интернет

Текущо по степен на
готовност

Информационна услуга по
заявка;

8

Форма на предоставяне

Начало - 01.09.2019 г. Интернет
Приключване на
проекта - 31.08.2020 г.

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

26200

13991

30000

Държавен
бюджет
(лева)

125925

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

26200

139916

30000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

стр. 78

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 6
С Т Р. 7 9

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

260

261

262

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
болнична помощ

Чрез електронен
формуляр от
психиатричните
заведения

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

29.05.2020 г.

29.05.2020 г.

24.04.2020 г.

Задължително
14.02.2020 г.

Задължително
14.02.2020 г.

Задължително
14.02.2020 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

ВЕСТНИК

стр. 79

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
извънболнична помощ

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)

80

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 2020 ГОДИНА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Онкологични заведения

Пневмофтизиатрични
заведения

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

265

266

267

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Задължително
14.02.2020 г.

30.03.2020 г.

24.04.2020 г.

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

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

8

Форма на предоставяне

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

стр. 80

Чрез електронен
формуляр от центрове
за трансфузионна
хематология

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
14.02.2020 г.
пневмофтизиатричните
заведения

24.04.2020 г.

Задължително
Чрез електронен
14.02.2020 г.
формуляр от
онкологични заведения

29.05.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

24.04.2020 г.

Задължително
14.02.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
14.02.2020 г.

Чрез електронен
формуляр от центрове
за спешна медицинска
помощ

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

264

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

1

Кожно - венерологични
заведения

3

2

№

263

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 8 1

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

Заболеваемост и болестност от
злокачествени новообразувания;
национално и областно ниво

Регистрирани заболявания
от венерически болести

Регистрирани заболявания
от злокачествени
новообразувания

270

271

Задължително
28.02.2020 г.

24.04.2020 г.

24.04.2020 г.

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;
Информационна услуга по
заявка

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

8

Форма на предоставяне

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)
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Чрез електронен
Задължително
формуляр от
28.02.2020 г.
онкологични заведения

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

24.04.2020 г.

30.03.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Задължително
14.02.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
28.02.2020 г.
пневмофтизиатричните
заведения

Чрез електронен
формуляр от центрове
за хемодиализа

5

Източници и форма
на събиране на
данните

82

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

269

Изчерпателно
Годишно

4

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

1

Центрове за хемодиализа

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

268

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Хоспитализирани случаи в
лечебните заведения със
стационар

Лица с трайно намалена
работоспособност/вид и
степен на увреждане

273

274

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Задължително

29.05.2020 г.

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

29.05.2020 г.

Задължително
28.02.2020 г.

8

Форма на предоставяне

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

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
30.01.2020 г.
до 5-то число месечен отчет за
предходния
месец;
до 09.01.2020 г. за годишния
отчет

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)
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Експертно решение на
ТЕЛК

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения със
стационар

Чрез електронен
формуляр от РЗИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

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

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

Регистрирани заразни заболявания;
национално и областно ниво

1

Регистрирани заразни
заболявания

3

2

№

272

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 8 3

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)

Трудови злополуки

Професионални болести

275

276

Данни за 2018 г. 20.08.2020 г.

Данни за 2018 г. 20.08.2020 г.

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

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

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ
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Задължително
Информационна
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
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

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

11

Бюджет
(лева)

84

Нововъзникналите случаи на
признати професионални болести
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.

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

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

В ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ" КЪМ НОИ

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

1

4

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

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

Информационна
система за социално
осигуряване, регистър
"Пенсии"

Задължително
03.04.2020 г.

Данни за 2019 г.
31.08.2020 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Въздушен транспорт

Задължително
21.02.2020 г.

06.03.2020 г.

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

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

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

Бюджет на
ГДГВА

Бюджет на
НОИ

10

ЕК
(лева)

Бюджет на
ГДГВА

Бюджет на
НОИ

11

Бюджет
(лева)
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Чрез отчетна форма от
авиационни оператори

Изчерпателно
Годишно

Предварителни
годишни данни за
2019 г. 21.02.2020 г.;
Окончателни
годишни данни за
2019 г. 29.05.2020 г.

Парк ВС и персонал; национално
ниво

Задължително
15-то число след
отчетния месец;
13.02.2020 г. Предварителни
годишни данни;
15.05.2020 г. Окончателни
годишни данни

Изчерпателно Чрез отчетни форми от Задължително
3 месеца след
Месечно
летищни
15-то число след отчетното тримесечие
(тримесечно по администрации
отчетния месец
месеци)

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

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

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

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

ДЕЙНОСТИ" НА ГД "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ

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

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

278

277

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 8 5

Чрез отчетна форма от
авиационните
превозвачи

Изразходвано гориво и смазочни
Изчерпателно
масла, закупени от авиопрезвозвача, Годишно
по вид на транспорта (пътнически и
товарен) и извършени превози

Задължително
28.02.2020 г.

Задължително
21.02.2020 г.

29.06.2020 г.

27.03.2020 г.

29.05.2020 г.

7

Срок

Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

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

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

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

86
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Чрез отчетна форма от
ДПРВД

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез отчетни форми от Задължително
авиационни оператори, 30.04.2020 г.
летищни
администрации и
ДПРВД

5

Изчерпателно
Годишно

4

Данни за движения по трасетата

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Изчерпателно
Годишно

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Финансови данни за летища,
авиационни оператори и РВД

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

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 (вътрешни
водни пътища)

279

280

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

Задължително
До 10-то число на
месеца, следващ
този, за който се
отнасят данните

Задължително
До 10-то число на
месеца, следващ
този, за който се
отнасят данните

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

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

Специализирани електронни
форми на Евростат съгласно
Регламент (ЕС) 2018/974;
Информационна услуга по
заявка

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

Бюджет на
ИА "Морска
администраци
я"

Бюджет на
ИА "Морска
администраци
я"

10

ЕК
(лева)

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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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

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

БРОЙ 6
С Т Р. 8 7

1

4

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

Месечно събиране на
декларации от дружества,
осъществяващи
вътрешнообщностна
търговия със стоки, които
са регистрирани по система
Интрастат

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

Извадково,
Фирми над
прага за
деклариране по
система
Интрастат и
доброволно
подаващи (под
прага)
Месечно

Събиране и предоставяне на ЕК чрез Изчерпателно
Министерство на енергетиката на
ежеседмична информация за
потребителските цени на
нефтопродукти; национално ниво от
страните - членки на ЕС.

Задължително
до 14-то и 20-то
число на месеца,
следващ
референтния
период

Данни за Европейската
комисия; Информационна
услуга по заявка.

Предоставяне на
По електронен път с
събраните данни на
квалифициран електронен
НСИ съгласно
подпис
установените срокове
по Инструкцията от
14.02/2011 г. за
предоставяне на
данни за
вътрешнообщностнат
а търговия със стоки
от НАП на НСИ ;
Предоставяне на
обобщени данни на
държавни институции
и организации по
силата на нормативен
акт или подписани
споразумения

От 2016 г., един ден
след референтния
период

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

10

ЕК
(лева)

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Месечни и коригиращи
Интрастат декларации,
подадени в НАП от
Интрастат оператори
или "трети деклариращи
лица"

Задължително,
Чрез автоматично
подаваната информация ежедневно
през дистанционната
връзка на фискалните
устройства в обектите
за продажба на
нефтопродукти,
регламентирана в
Наредба Н-18 на
министъра на
финансите.

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Потребителски цени на
нефтопродукти

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

88

282

281

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Контрол на качеството на
предоставяните по система
Интрастат данни от
Интрастат оператори или
упълномощени лица

1

283

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации
подадени в НАП;
Данни за
вътреобщностна
търговия от системите
за ДДС и ВИЕС

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Система за земеделска
счетоводна информация данни за 2019 и 2020 г.

Подготовка и провеждане на
наблюдение за събиране на
счетоводна и друга информация от
земеделски стопанства (счетоводни
данни за стопанствата за 2019 г. и
текущо за 2020 г. за стопанствата,
които не водят счетоводство) с цел
годишно определяне на доходите
им. Обработка на данните и
изчисляване на променливи.

Извадково
наблюдение на
земеделски
стопанства над
определен праг
Годишно

28.02.2020 г. - за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2019
г.);
31.05.2020 г. - за
стопанствата,
които водят
счетоводство
(данни за 2019
г.);
текущо през 2020
г. за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2020 г.)

Резултати за 2019 г. предварителни 28.02.2021 г.;
окончателни 30.09.2021 г.;
Резултати за 2020 г. предварителни 28.02.2022 г.;
окончателни 30.09.2022 г.

7

Срок

Интернет страницата на
МЗХГ;
Данни за ГД "Земеделие и
развитие на селските райони"
на ЕК;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НАП

9

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Финансиран
е от EК
(валутна
сметка на
МЗХГ)

Бюджет на
НАП

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК
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Интервю и попълване
на формуляри на
хартиен и електронен
носител от
земеделските
стопанства, включени в
извадката. Допълване
на липсващи данни от
административни
регистри на Държавен
фонд "Земеделие".

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" В МЗХГ

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА"

Изчерпателно,
върху всички
данни
Месечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

284

3

2

№

Прилагане на процедура по
методика за проверки за контрол и
гарантиране на качеството на
събраните данни от декларации на
Интрастат оператори. Въведени
диапазони за контрол в
информационната система на НАП
за събиране на Интрастат
декларации. Съпоставка на
декларираните данни с данни от
други административни източници в
НАП - системи ДДС и ВИЕС.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 8 9

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Подготовка на преброяването на
Изчерпателно
земеделските стопанства през 2020 г. на всеки десет
години
и събиране на данни онлайн или
чрез интервю със земеделските
стопани на национално ниво,
статистически райони, области и
общини.

Изследване на структурата на
Изчерпателно, Лозарски регистър на
лозовите насаждения по сортове и
през пет години ИАЛВ
възраст; площи с винени сортове
лозя, подходящи за производство на
вина със ЗНП, ЗГУ и други;
Национално ниво и статистически
райони.

Преброяване на
земеделските стопанства в
Република България през
2020 година

Структура на лозята през
2020 г.

286

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн

5

7

Срок

Задължително
31.07.2020 г.

30.09.2021 г.

Интернет страницата на
МЗХГ;
Обща електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Интернет страница на МЗХГ;
Обща електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация; Въпросник за
Евростат и международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 31.08.2022 г.
30.04.2021 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ + ЕК

11

Бюджет
(лева)

90
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

стр. 89

Източници и форма
на събиране на
данните

285

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

3

2

Проект "Модернизиране на
земеделската статистика в
България – разработване на
статистически въпросник и
списък на земеделските
стопанства като част от
подготовката за
преброяване на
земеделските стопанства
през 2020 г. при прилагане
на Регламент (ЕС)
2018/1091 за интегрирана
статистика на земеделските
стопанства (IFS)".

Проект "Качество на
лозарските регистри"

Проучванe на
удовлетвореността на
потребителите от
статистическите данни на
МЗХГ за 2020 г.

№

1

287

288

289

5

Източници и форма
на събиране на
данните

31.12.2020 г.

30.06.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

31.03.2021 г.

16.07.2020 г.

7

Срок

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ.

Документация за отчитане на
проекта пред Евростат.

Документация за отчитане на
проекта пред Евростат.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК

ЕК

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ + ЕК

Бюджет на
МЗХГ + ЕК

11

Бюджет
(лева)
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Анкетна карта за
електронно изследване

Съгласно
Проект със
сключеното
съфинансиране от
Споразумение с Евростат
Евростат.

Съгласно
Проект със
сключеното
съфинансиране от
Споразумение с Евростат
Евростат.

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Изследване и проучване на мнението Годишно
на потребителите, което ще даде
възможност да се направи реална
оценка и анализ на тяхната
удовлетвореност от предоставяните
статистически данни от МЗХГ.

Подобряване качеството на
лозарския регистър чрез
изпълнението на следните цели:
осигуряване на достъпност до
данните в регистъра; подобряване на
съдържанието му и обхвата, по
видовете данни; подобряване
състоянието на статистически данни
за лозята; улесняване на събирането
им и намаляване разходите за това.

Изготвяне на списък на
земеделските стопанства за
анкетиране чрез подобряване на
съществуващия статистически
регистър на земеделските
стопанства. Изготвяне на проект на
статистически въпросник за
преброяването на земеделските
стопанства през 2020 година в
съответствие с изискванията на
регламента за IFS. Разработване на
методика за определяне на
геолокацията на стопанствата по
INSPIRE.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 9 1

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници и
административна
информация от ИСАК

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници и
административна
информация от ИСАК

Извадково
Производство на плодове - Площи, производство, средни
Годишно
реколта `2020
добиви и реализация на плодове реколта`2020, на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

Производство на зеленчуци - Реколтирани площи, производство и Извадково
реколта `2020
реализация на зеленчуци Годишно
реколта`2020, на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

292

293

Задължително до 20.04.2021 г.
31.12.2020 г.

Обща 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

10

ЕК
(лева)

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Обща 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

9

Задължително до 20.04.2021 г.
15.01.2021 г.

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

15.08.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до Предварителни данни - Обща електронна публикация
31.12.2020 г.
30.03.2021 г.;
на НСИ; Специализирана
Окончателни
електронна публикация на
резултати интернет страницата на
30.06.2021 г.
МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

31.07.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

92
ВЕСТНИК
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Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници и
административна
информация от ИСАК

Извадково
Годишно

Добиви от полски култури - Площи, производство и средни
реколта`2020
добиви от полски култури реколта`2020 на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

291

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Площи, засети с пшеница и ечемик Извадково
през стопанската 2019/2020 г.,
Годишно
изследване на добива преди жътва и
прогноза за производството.
Национално ниво.

Оценка на добива и
прогноза за производството
на пшеница и ечемик реколта`2020

290

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

Птицевъдството в България Брой на птиците към 31.12.2019 г.,
през 2019 година
производство на яйца и угоени
птици за клане през 2019 г. на
национално ниво и статистически
райони.

Извадково
Годишно

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

11

Бюджет
(лева)
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Обща електронна публикация
на НСИ; Специализирана
електронна публикация на
интернет страницата на
МЗХГ; Въпросник за
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Задължително до 30.04.2020 г.
31.03.2020 г.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Обща електронна публикация
на НСИ; Специализирана
електронна публикация на
интернет страницата на
МЗХГ; Информационна
услуга по заявка.

8

Форма на предоставяне

Задължително до 30.06.2020 г.
30.04.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

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

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Анкетна карта
Задължително до 20.04.2021 г.
Персонално интервю
15.01.2021 г.
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници - за
производството на
грозде; Данни от
административен
източник: ИАЛВ - за
производството на вино

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

296

Дейност на предприятията Преработка на плодове и зеленчуци Изчерпателно
Годишно
за преработка на плодове и през 2019 г. на национално ниво.
зеленчуци през 2019 година

295

4

Площи, производство, средни
Извадково
добиви и реализация на грозде Годишно
реколта`2020, производство на вино
и други продукти на национално
ниво и статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

1

Производство на грозде и
вино - реколта`2020

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

294

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 9 3

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Извадково
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Селскостопански животни - Брой на животните към 01.11.2020
ЕРД, ДРД и свине към 1-ви г., производство и реализация на
ноември 2020 година
основни животински продукти на
национално ниво и статистически
райони.

Количество преработено мляко и
Преработка на мляко и
производство на млечни продукти
производство на млечни
продукти през 2019 година през 2019 г. на национално ниво и
статистически райони.

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
2019 година
в кланиците и произведено
Годишно
количество месо по видове през 2019
г. на национално ниво и
статистически райони.

Преработка на мляко и
Количество преработено мляко и
Изчерпателно
производство на млечни
производство на млечни продукти в Месечно
продукти през 2020 година млекопреработвателните
предприятията през 2020 г. на
национално ниво.

298

299

300

301

7

Срок

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

Обща 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

10

ЕК
(лева)

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Задължително до 30.06.2020 г.
15.04.2020 г.

Бюджет на
МЗХГ

Задължително до 30.06.2020 г.
30.04.2020 г.

Обща 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

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

Задължително до Предварителни данни - Обща електронна публикация
31.01.2021 г.
15.02.2021 г.,
на НСИ; Специализирана
Окончателни електронна публикация на
15.05.2021 г.
интернет страницата на
МЗХГ; Въпросник за
Евростат и международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 30.03.2021 г.
15.01.2021 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

94
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Анкетна карта
Персонално интервю с
пчелари или онлайн
попълване на
въпросници

5

Извадково
Годишно

4

Брой на пчелните семейства,
производство и реализация на мед
през 2020 г. на национално ниво и
статистически райони.

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Пчеларството в България
през 2020 година

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

297

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

304

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници
Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Заетост и използване на
територията на България
през 2020 година

Заетост и използване на територията Извадково
Годишно
на страната през 2020 г.
(БАНСИК`2020) на национално
ниво, статистически райони и
области.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

31.07.2020 г.

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

Задължително до 30-то число
след отчетния
месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

31.10.2020 г.

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

Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

Интернет страницата на
Ежемесечно
60 дни след отчетния МЗХГ;
Въпросник за Евростат
месец
Информационна услуга по
заявка.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

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

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена и
административна
информация от ИСАК

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

Изчерпателно
Месечно

Дейност на люпилните в
Брой на заложените яйца за
България през 2020 година инкубация и реализирани
еднодневни пилета през 2020 г. на
национално ниво.

4

303

1

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
Месечно
2020 година
в кланиците и произведено
количество месо по видове през 2020
г. на национално ниво.

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

302

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 6
С Т Р. 9 5

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

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)

Образувани, оползотворени
и обезвредени отпадъци;
Превоз на отпадъци от, за и
през територията на
Република България

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

305

306

Изчерпателно
Количество образувани,
Годишно
оползотворени и обезвредени
отпадъци; Събрани и
транспортирани отпадъци с
произход от бита; Превозени
отпадъци от, за и през територията
на страната (вкл. с нотификации): по
код на отпадък и по стопански
субекти, включително общини.

ТЕМА 5.3 СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

15.12.2020 г.

Докладване по Регламент
(ЕО) №2150/2002 на
Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката
на отпадъците, вкл. доклад за
качеството;
Докладване до Евростат Въпросник за битовите
отпадъци;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Докладване по Регламент
(ЕО) №2150/2002 на
Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката
на отпадъците, вкл. доклад за
качеството;
Докладване до Евростат Въпросник за битовите
отпадъци;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

ВЕСТНИК
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Задължително

15.12.2020 г.

ДЪРЖАВЕН

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

Задължително
Чрез отчети от
31.03.2020 г.
стопански субекти,
извършващи дейности
по управление на
отпадъците (вкл.
транспортиране) и
издадени документи нотификации за превоз
на отпадъци

96

380

5

Източници и форма
на събиране на
данните

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

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
БРОЙ 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ДОГОВОР

за покупка и доставка между правителството
на Република България и правителството на
Държавата Нидерландия за закупуване на
минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“,
с бордови № М856, и минен ловец „Хелевут
слайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. – ДВ,
бр. 99 от 2019 г. В сила от датата на уведомяването – 23 декември 2019 г.)
Долуподписаните:
1. Правителството на Държавата Нидерландия, чието седалище е в Хага, представлявано от министъра на финансите и законно
представлявано по този въпрос от Франк
Йонгбльод, директор на Служба Държавна
Собственост Движимо Имущество, наричано
по-долу „Доставчикът“,
и
2. Правителството на Република България,
представлявано от министъра на отбраната
г-н Красимир Каракачанов, наричан по-долу
„Купувачът“,
Съобразявайки се с членството на двете
държави в НАТО и ЕС и придържайки се към
произтичащите от това членство политики,
процедури и актове, включително такива
в областта на обществените поръчки и поконкретно Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.,
относно координирането на процедурите за
възлагане на някои поръчки за строителство,
доставка и за услуги от възлагащи органи
или възложители в областта на отбраната
и сигурността и за изменение на Директиви
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО,
Стремящи се да развиват активно сътрудничество в областта на взаимната логистична
поддръжка, техническата помощ и модернизацията на въоръженията на българските и
нидерландските въоръжени сили,
Възнамеряват да засилят сътрудничеството
си в областта на въоръженията и с настоящото
се споразумяват за следното:
Член 1. Определения
Редица термини в този договор са написани с главна буква. За целите на настоящия
договор са дефинирани следните термини:
1.1. Договор
писменото споразумение между Купувача
и Доставчика;
1.2. Доставка

ВЕСТНИК
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доставката на
а. Минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856;
б. Минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859, наричани по-долу
„Стоките“, както е посочено в приложение B;
1.3. DMO
Организацията за материални средства
за отбрана на холандското Министерство на
отбраната;
1.4. Страна
Купувачът или Доставчикът, в зависимост
от контекста;
1.5. Протокол за приемане
протоколът, посочен в приложение D;
1.6. Протокол за прехвърляне на собствеността
протоколът, посочен в приложение C;
1.7. Купувач
Правителството на Република България; и
1.8 Доставчик
Правителството на Държавата Нидерландия.
Член 2. Основни задължения
Купувачът купува Стоките от Доставчика,
а Доставчикът продава Стоките на Купувача.
Член 3. Инспекция; съответствие
3.1. Купувачът декларира, че е надлежно
запознат със Стоките. Купувачът е наясно,
че Стоките не са в оперативно състояние от
2009 г. Купувачът закупува Стоките в полза
на българските Военноморски сили (ВМС)
на собствен риск, в състояние „каквото е и
където е“.
3.2. По искане на Купувача Стоките могат
да бъдат инспектирани от Купувача или от
негови представители в района на местоположение на Стоките при Доставчика, преди
прехвърлянето на собствеността. Доставчикът
информира Купувача в писмена форма, когато
Стоките са готови за проверка. В резултат на
проверката ще бъде подписан от двете страни
протокол за приемане (приложение D).
3.3. Тъй като Стоките ще бъдат продадени
в състояние „каквото е и където е“, никакви
изисквания няма да бъдат записани в договора.
3.4. Инспекционният екип на Купувача за
целите на инспекцията на Стоките се състои от максимум седем лица. Инспекцията
продължава не повече от пет работни дни.
Член 4. Парламентарно одобрение; лиценз
за износ
4.1. Продажбата и доставката на Стоките
изисква одобрението на холандския и на
българския парламент.
4.2. За износ на Стоките се изисква експортен лиценз, издаден от нидерландското
правителство.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

4.3. Експортният лиценз и одобрението
на нидерландския парламент, упоменати в
членове 4.1 и 4.2, се получават от Доставчика
и всички разходи, свързани с горепосочените
документи, се поемат от Доставчика.
Всички документи и одобрения, упоменати
в член 4.1, издадени от българския парламент
и българското правителство, са отговорност
на Купувача.
4.4. В случай че съгласието на нидерландския парламент, упоменато в член 4.1, и/или
експортният лиценз, посочен в член 4.2, не
бъдат дадени, се прилага член 9.5.
Член 5. Цена, фактуриране и плащане
5.1. Договорната цена за Стоките възлиза
на един милион деветстотин деветдесет и
шест хиляди евро (€ 1.996.000, -) без данък
добавена стойност (ДДС). Договорната цена се
състои от всички разходи, данъци и такси на
Доставчика. Тази сума е твърда и фиксирана
и не подлежи на промени поради лихвени
проценти или други фактори, освен в случай на изменение на приложение B. Цената
включва общите цени на Стоките, доставени
в съответствие с приложение B, неутежнена
от дългове, конфискация и всякакви държавни
или общински такси и налози, всички разходи на Доставчика, свързани с доставката на
Стоките до военноморска база Den Helder,
и всички други разходи на Доставчика във
връзка с този договор.
5.2. Купувачът заплаща цената за Стоките в
рамките на 30 дни след датата на получаване
на фактурата. Плащането се извършва или
превежда по сметка в ING Bank, Холандия,
номер на сметка: IBAN NL39INGB0705003175,
BIC код INGBNL2A на името на „Domeinen
Roerende Zaken“ от Apeldoorn, с основание
„Договор 2019/34-GE“.
Купувачът може до шест седмици преди
доставката на Стоките да информира лицето
за контакт (POC) на Доставчика, посочено в
член 15.2, кога желае да получи фактурата.
Ако такова информиране не е направено,
Доставчикът ще изпрати фактурата не покъсно от 30 дни преди договорената между
двете страни дата за доставка.
5.3. Фактурата се изпраща и заплаща преди
доставката на Стоките.
5.4. Купувачът няма да претендира за офсетни компенсации.
5.5. Данъкът върху добавената стойност
не е задължение на Доставчика.
5.6. Всички банкови такси и комисиони,
свързани със заплащането от страна на Купувача, се поемат от Купувача.
5.7. Ако Купувачът не успее да извърши
плащането по фактурата в рамките на 30
дни след датата на нейното получаване, поема автоматично задължението да заплати
законната лихва, както е посочено в член 6:
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119a от Холандския граждански кодекс за
забавено плащане (което е 8,00% годишно
през септември 2018 г.). Лихвата ще бъде
изплатена при поискване.
Член 6. Доставка
6.1. Доставчикът ще достави Стоките на
Купувача срещу разписка и в съответствие с
Incoterms 2010, „ExWorks“ във военноморска
база Den Helder в Холандия и ще одобри
Стоките за износ.
6.2. Датата на транспортиране на Стоките
до Република България може да се различава
от датата на доставка. До транспортирането на
Стоките до Република България Доставчикът
няма да иска плащане на пристанищни такси и данъци, приложими за военноморската
база Den Helder.
6.3. В момента на предаване на разписката
двете страни или техните представители подписват също и протокола за прехвърляне на
собствеността. Моментът на подписване на
протокола за прехвърляне на собствеността
е моментът на прехвърляне на собствеността
и моментът на доставка.
6.4. Графикът за доставка е посочен в
приложение Е и е примерен. Доставката на
Стоките ще се извърши на дата, която се
договаря писмено между представител на
Купувача и DMO.
6.5. До доставката на Стоките Доставчикът
ще бъде отговорен за опазването на Стоките
и всички искове и претенции ще бъдат за
негова сметка и риск.
6.6. Доставчикът не носи отговорност за
искове и претенции във връзка с обстоятелства, възникнали след доставката на Стоките,
както е посочено в този член. От момента
на доставка на Стоките всички разходи и
рискове преминават върху Купувача.
Член 7. Документация
Дос та вч и к ът п редос та вя на Ку п у вача
цялата налична документация в състояние
„каквото е и където е“, за предпочитане на
английски език. Доставчикът ще отпише
Стоките от регистъра на Холандия.
Член 8. Форсмажорни обстоятелства
8.1. В случай на временни форсмажорни
обстоятелства Доставчикът уведомява незабавно писмено Купувача, след като са настъпили обстоятелствата, довели до форсмажор,
като се посочва причината за него. Тогава
Купувачът има право да избира между:
а. да позволи на Доставчика да отложи
спазването на задълженията си по Договора
за приемлив период до четири седмици; ако
Доставчикът все още не е в състояние да изпълни задълженията си по Договора, когато
този период изтече, Купувачът има право да

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

прекрати Договора незабавно извънсъдебно,
без да е задължен да заплати обезщетение или
каквито и да било разходи на Доставчика; или
б. да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати
обезщетение или каквито и да било разходи
на Доставчика.
8.2. В случай на настъпване на дългосрочни форсмажорни обстоятелства при Доставчика той незабавно ще уведоми Купувача и
Купувачът има право да прекрати Договора
незабавно извънсъдебно, без да е задължен
да заплати обезщетение или каквито и да е
разходи на Доставчика.
8.3. В случай на временни форсмажорни обстоятелства Купувачът незабавно ще уведоми
Доставчика писмено, след като са настъпили
обстоятелствата, довели до форсмажор, като
посочи причината за него. Тогава Доставчикът
има право да избира между:
а. да позволи на Ку п у вача да отлож и
спазването на задълженията си по Договора
за приемлив период до четири седмици; ако
Купувачът все още не е в състояние да изпълни задълженията си по Договора, когато
този период изтече, Доставчикът има право да
прекрати Договора незабавно извънсъдебно,
без да е задължен да заплати обезщетение
или каквито и да е разходи за Купувача; или
б. да прекрати Договора незабавно извънсъдебно, без да е задължен да заплати
обезщетение или каквито и да било разходи
на Купувача.
8.4. В случай на настъпване на дългосрочни
форсмажорни обстоятелства при Купувача
той незабавно ще уведоми Доставчика и
Доставчикът има право да прекрати Договора
незабавно извънсъдебно, без да е задължен
да заплати обезщетение или каквито и да е
разходи на Купувача.
8.5. Форсмажорът е непредвидимо и неизбежно събитие от спешен характер, възник на ло след ск лючването на Договора.
Следните обстоятелства следва да се считат
за форсмажор и следователно причина за освобождаване от каквото и да е обезщетение,
когато настъпят след влизане в сила на Договора и възпрепятстват неговото изпълнение:
война, бунт или национални вълнения, природни бедствия, прекъсвания в общественото
електроснабдяване или като цяло транспорт
и съобщения, големи индустриални спорове
или пожари и други обстоятелства от подобен характер, имащи последици за Договора.
8.6. В случай на форсмажор Купувачът и
Доставчикът са задължени да предприемат
всички разумни действия, за да сведат до
минимум или да облекчат последиците от
забавянето.
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Член 9. Прекратяване
9.1. Без да се засягат другите разпоредби
на Договора, всяка от страните може да
прекрати Договора изцяло или частично извънсъдебно, чрез писмено уведомление, без
да е задължена да заплаща обезщетение на
другата страна, ако другата страна не успее
да изпълни задълженията си или спазването им е временно или трайно невъзможно,
освен ако нарушението не дава основание за
прекратяване, с оглед неговия изключителен
характер или ограничено значение.
9.2. В случай на форсмажор Купувачът има
право да прекрати Договора в съответствие
с разпоредбите на член 8.
9.3. Ако Договорът бъде прекратен в съответствие с параграф 1 или 2 от настоящия
член, Доставчикът ще възстанови недължимите суми, вече заплатени му от Купувача.
Ако Договорът бъде частично прекратен,
Доставчикът е длъжен да възстанови само
плащанията, свързани с прекратената част.
9.4. Преди да прекрати този Договор по
причини, посочени в параграф 1 или 2 от
настоящия член, страните ще дадат на другата страна чрез писмо допълнителен период
от 3 месеца, за да завърши изпълнението на
задълженията. Страната, която е възпрепятствана да изпълни задълженията си, трябва
незабавно да уведоми другата страна за това
обстоятелство в рамките на 7 (календарни)
дни, считано от датата, на която това обстоятелство е станало известно, като посочва
най-добрата си прогноза за продължителност
та на забавянето.
9.5. Договорът ще бъде прекратен, ако
не бъде предоставено съгласието на нидерландския парламент или експортния лиценз
за Стоките, както е посочено в член 4.1 и/
или 4.2.
Член 10. Загуба или сериозни щети преди
доставката
В случай на сериозна повреда или пълна
загуба на Стоките преди доставката им и Купувачът не прекрати Договора в съответствие
с член 9 цената по чл. 5.1 ще бъде съответно
намалена. Размерът на намалението се определя от Съвместна комисия, съставена от
равен брой представители на двете страни,
която изготвя протокол.
Член 11. Отговорност
11.1. След момента на доставка на Стоките,
посочен в член 6, Купувачът носи отговорността за вреди или щети, причинени от неговите
личен състав и имущество, които биха могли
да възникнат във връзка с изпълнението на
Договора.
11.2. Купувачът се отказва от всякакви
искове срещ у Доставчика по от ношение
на каквито и да било щети, причинени по
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какъвто и да е начин от самия него или от
всеки, който действа в негова услуга или по
негова заповед при изпълнение на Договора.
11.3. Доставчикът се отказва от всякакви
искове срещу Купувача по отношение на каквито и да било щети, причинени по какъвто
и да е начин от самия него или от всеки,
който действа в негова услуга или по негова
заповед при изпълнение на Договора.
11.4. Параграфи 2 и 3 от този член няма
да бъдат приложими, ако вредата е причинена умишлено или при груба небрежност от
страна на Доставчика или Купувача.
Член 12. Опасни вещества
12.1. Купувачът е наясно с факта, че Стоките могат да съдържат опасни вещества.
12.2. Купувачът трябва да вземе предвид
действащите закони и разпоредби, както и
международни споразумения, по-специално
Базелската конвенция за контрол на транс
граничното движение на опасни отпадъци и
тяхното обезвреждане.
12.3. Купувачът се очаква да предаде тази
информация на всички бъдещи трети страни,
поддържащи или получаващи Стоките.
Член 13. Трети лица; прехвърляне на пра
ва и задължения по Договора
13.1. Правата и задълженията, произтичащи
от този Договор, не могат да се прехвърлят.
13.2. Купувачът няма право да продава
Стоките на други държави или да разрешава
използването им без писмено съгласие на
Държавата Нидерландия. Това се потвърждава в сертификата за краен пот ребител
(приложение А).
13.3. Българското правителство, българското Министерство на отбраната и Въоръжените
сили на Република България не носят и не се
свързват с никаква отговорност в случай на
каквото и да било евентуално нарушаване на
права, притежавани от трети страни, които
могат да бъдат както национални, така и
чуждестранни субекти.
13.4. Параграф 2 от настоящия член няма
да засяга правото на Купувача или неговите
представители да предприемат необходимите мерки за поддържане, модернизиране,
обновяване и т.н. на Стоките, включително
възлагане на договори на трети страни.
Член 14. Спорове и приложимо право
14.1. Договорът се урежда от нидерландското законодателство.
14.2. Отношенията между двете страни
по време на цялото изпълнение на този Договор се уреждат в духа на добросъвестност
и хармонично сътрудничество. Всеки спор,
свързан или произтичащ от този Договор, се
решава, за предпочитане по взаимно съгласие
и в духа на взаимно сътрудничество между
двете страни.
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14.3. Всеки спор, свързан или произтичащ от този Договор, който Доставчикът и
Купувачът не са в състояние да уредят по
взаимно съгласие в рамките на 40 работни
дни, ще бъде уреден в съответствие с действащите към момента Арбитражни правила
на UNCITR AL, чрез арбитраж в състав от
трима арбитри. Всяка страна избира един
арбитър в рамките на тридесет работни дни
след получаване на известие за започване на
арбитражното производство и в рамките на
този период от тридесет работни дни всяка
страна уведомява другата за самоличността
на така избрания арбитър. Третият арбитър,
който изпълнява функциите на председател
на арбитражния съд, се назначава от двамата
други арбитри и не е нито български, нито
холандски гражданин. Езикът на арбитражното производство ще бъде английски. Решението на арбитражния съд е окончателно
и задължително.
14.4. Статутът на представителите и/или
лични я състав на Ку пу вача по време на
престоя на територията на Нидерландия, за
целите на настоящия Договор, се определя
според Споразумението между страните по
Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (NATO SOFA).
Член 15. Кореспонденция
15.1. Всички известия и кореспонденцията
между Доставчика и Купувача ще бъдат на
английски език.
15.2. Лице за контакт на Доставчика:
По отношение на договорните (и търговските) въпроси
Капитан III ранг С. А. М. Гуневег
Мениджър клиенти в Маркетинг и продажби
Организация на материалните средства
за отбраната
Телефон: +31 6 3003 7430
Електронна поща: sam.gunneweg@mindef.nl
За изпълнение на Договора
Подполковник С. В. Д. Кустерс
Координатор излишни материални средства
Организация на материалните средства
за отбраната
Телефон: +31 6 5336 2400
Електронна поща: swd.kusters.01@mindef.nl
15.3. Лице за контакт на Купувача:
По отношение на договорните въпроси
Николай Величков
Държавен експерт в дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на Р България
Телефон: +359 882 000 864
Електронна поща: n.velichkov@mod.bg
За изпълнение на Договора
Капитан І ранг Атанас Змийчаров
Заместник-нача лник щаба на ВМС на
Р България
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Телефон: +359 889240403
Електронна поща: acos_navy@armf.bg
Член 16. Прилагане
16.1. Договорът ще влезе в сила от датата
на уведомяване от българската страна за приключване на нейните национални процедури,
необходими за влизането в сила.
16.2. Изменения или допълнения на Договора са задължителни само ако са изрично
писмено договорени между страните. Договорът може да бъде изменен от страните
при взаимно писмено съгласие, като се има
предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно координирането на процедурите за
възлагане на някои поръчки за строителство,
доставка и за услуги от възлагащи органи
или възложители в областта на отбраната
и сигурността и за изменение на Директиви
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Измененията на
настоящия Договор влизат в сила съгласно
параграф 1 от настоящия член.
16.3. Приложенията към настоящия Договор могат да бъдат изменени с писмено
съгласие, подписано от упълномощени представители на министъра на отбраната на
Република България (за българската страна)
и от упълномощени представители на Организацията за материални средства за отбрана
(за холандската страна), без съгласието и
одобрения, упоменати в член 4, и това не
представлява изменение или допълнение на
този Договор.
16.4. Договорът е валиден до изпълнението
на договорните задължения.
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16.5. Договорът е подписан в два еднакви
екземпляра на английски език.
Подписано в два екземпляра.
Дата: 7 ноември 2019 г. Дата: 11 ноември 2019 г.
Доставчикът,

Купувачът,

Франк Йонгбльод,

Красимир Каракачанов,

д и р ек т ор н а С л у ж ба министър на отбраната
Държавна Собственост на Република България

Движимо Имущество

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Сертификат за краен потребител
Удостоверява, че министърът на отбраната
на Република България е закупил, в съответствие с Договор за покупка и доставка между
правителството на Република България и
правителството на Държавата Нидерландия
за закупуване на минен ловец „Мааслуис“,
клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен
ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с
бордови № М859, с нидерландски референтен
номер 2019/34-GE, надлежно подписан на 7
и 11 ноември 2019 г., Стоките, посочени в
приложение B.
Стоките (бивши отбранителни продукти
от DMO) са предназначени за използване
само от българските Военноморски сили.
Не са позволени продажбата на стоките на
други държави или разрешаването им за използване без писмено съгласие на Държавата
Нидерландия.
Подпис:
Изготвен на ……………………

ПРИЛОЖЕНИЕ B
Описание на стоките и разбивка на цените
Описание
Минен ловец „Мааслуис“ (M856)
– монтиран на корпуса сонар,
включващ немонтиран корабен комплект:
– Газови турбини
– Генератори
– Дизел генератори
– Seafox – C (боен):
– сериен номер: AB00284
– сериен номер: AB00287
– сериен номер: AB00257
– сериен номер: AB00286
– сериен номер: AB00293
– сериен номер: AB00190
– сериен номер: AB00161
– сериен номер: AB00289
– сериен номер: AB00339
– сериен номер: AB00322
– Seafox – I (контролен):
– сериен номер: AB00033

Количество

Цена

1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
998 000 евро
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Минен ловец „Хелевутслайс“ (M859),
включващ немонтиран корабен комплект:
– Газови турбини
– Генератори
– Дизел генератори
– Seafox – C (боен):
– сериен номер: AB00327
– сериен номер: AB00341
– сериен номер: AB00334
– сериен номер: AB00181
– сериен номер: AB00188
– сериен номер: AB00197
– сериен номер: AB00731
– сериен номер: AB00185
– сериен номер: AB00186
– сериен номер: AB00196
– Seafox – I (контролен):
– сериен номер: AB00004a

БРОЙ 6
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обща цена, без ДДС

998 000 евро
1 996 000 евро

ПРИЛОЖЕНИЕ C
Протокол за прехвърляне на собственост
Удостоверява, че:
Стоките, описани в Договора за покупка и доставка между правителството на Република
България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“,
с бордови № М859, (Договора) с нидерландски референтен номер 2019/34-GE, са прехвърлени,
според изискванията на Купувача, от Доставчика на Купувача/представители на Купувача, днес,
на ……………………........ в Холандия и са приети от Купувача/представители на Купувача.
Това прехвърляне се извършва съгласно и в съответствие с разпоредбите на Договора с нидерландски референтен номер 2019/34-GE.
Дата ……………………..…. Час ……………………..….
За и от името на Държавата Нидерландия
Подпис

За и от името на министъра на отбраната на
Република България
Подпис

Име

Име

ПРИЛОЖЕНИЕ D
ПРИЕМАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ
Протокол за приемане
Целта на заключителното посещение на Купувача/Инспекционния екип на Купувача е да
извърши инспекция на количеството и качеството с цел да се потвърди, че състоянието на
закупуваните минни ловци „Мааслуис“ и „Хелевутслайс“ е същото както при последните две
инспекции:
1) Период на инспекцията на минен ловец „Мааслуис“: от 24 юни до 27 юни 2019 г., местоположение: Den Helder, Холандия.
2) Период на инспекцията на минен ловец „Хелевутслайс“: от 23 април до 25 април 2019 г.,
местоположение: Амстердам, Холандия.
Период на инспекцията: ……………………………. Местоположение: Den Helder, Холандия
Български инспекционен екип:
……………………...................................
……………………...................................

Холандска DMO делегация:
……………………...................................
……………………...................................

Удостоверява, че
Инспекцията потвърждава, че състоянието на минните ловци е същото както при споменатите по-горе инспекции.
За и от името на инспекционен екип,

За и от името на холандската делегация на DMO,

Подпис

Подпис

Име

Име
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
График за доставка
Описание
Минен ловец
„Мааслуис“
Минен ловец
„Хелевутслайс“
227

Количество
(общо)

Доставка

1

Второ тримесечие на 2020

1

Второ тримесечие на 2020

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на образование
то меж д у правите лс твото на Реп у блик а
България и правителството на Социалис
т и ческ а реп у бл и к а Вие т на м з а периода
2019 – 2023 година
(Одобрено с Решение № 669 от 7 ноември 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 27 декември 2019 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Социалистическа република Виетнам, наричани по-долу „Страните“,
на основание чл. 2 и чл. 3 от Спогодбата
за сътрудничество в областта на културата,
науката и образованието между правителството на Република България и правителството
на Социалистическа република Виетнам,
подписана на 18 септември 2000 г. в София,
като отчитат традиционното ползотворно
сътрудничество между двете страни в областта
на образованието,
водени от общата воля за по-нататъшно
разширяване и задълбочаване на това сътрудничество,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните си сътрудничат в следните сфери:
1. Обмен на добри практики и на информация за образователните системи на двете
държави в областите образование, развитие,
управление и планиране.
2. Обмен на преподаватели, ст уденти,
докторанти и специализанти, както и други
форми на сътрудничество.
3. Насърчаване на прякото сътрудничество
между средните и висшите училища в двете
страни.
4. Насърчаване изучаването на български
и виетнамски език.
Член 2
1. Страните си предоставят:
а) до 2 стипендии ежегодно за обучение в
държавни висши училища в образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“, включваща задължително курс
за изучаване на съответния език;
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б) до 2 стипендии за обучение в образователната и научна степен „доктор“ за периода
на валидността на това Споразумение;
в) до 2 деветмесечни стипендии ежегодно
за следдипломна специализация или научни
изследвания или делими за срок от минимум
3 месеца;
г) до 2 краткосрочни езикови специализации
ежегодно за период от 6 месеца до 1 година.
2. Процедурата за подбор на кандидатите
се определя от изпращащата Страна, а необходимите документи се посочват от приемащата
Страна в съответствие с действащото местно
законодателство.
3. Документите на кандидатите се предоставят на съответната страна чрез дипломатическите мисии в София и Ханой преди
1 април всяка година.
4. Всяка от Страните уведомява за решението си относно приема на кандидатите чрез
своите дипломатически мисии преди 15 юли
същата година.
Член 3
Страните осигуряват на приетите по това
Споразумение студенти, докторанти и специализанти:
1. Освобождаване от такси за обучение в
държавните висши училища.
2. Месечна стипендия в съответствие с
действащото национално законодателство.
3. Настаняване в студентско общежитие и
ползване на студентски стол срещу заплащане
при условията и реда за местните студенти,
докторанти и специализанти.
4. Медицинско осигуряване съгласно действащото в страната законодателство.
5. Пътните разходи на студентите, докторантите и специализантите до мястото на
обучение или специализация в приемащата
Страна са за сметка на изпращащата Страна
или на стипендианта.
Член 4
Страните взаимно се информират за организирани от училищата на международно или
на национално равнище научни семинари и
симпозиуми, специализирани конференции,
дискусии и други прояви, свързани с развитието на образованието в двете Страни.
Член 5
Страните в съответствие със съответните
си закони насърчават и съдействат за установяване на преки връзки между средните
и висшите училища от двете Страни с цел:
1. Обмен на учебни програми и учебни
планове, учебници, учебни аудио- и видеоматериали, свързани с обучението в средните и
висшите училища.
2. Изучаване на историята, езика, литературата, географията и традициите на двете
страни.
3. Размяна на информация за ефективното
управление на учебния процес.
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4. Обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели.
5. Обмен на изследователи за съвместна
работа по приоритетни научни и технически
проекти.
6. Насърчаване на изграждането на директни връзки между висшите училища в
двете Страни, включително и за изпълнение
на проекти по програма Еразъм+.
Член 6
1. Договарящите се Страни разменят за
периода на валидността на това Споразумение
една делегация, състояща се от до 5 експерти
за срок до 6 дни с цел запознаване с образователната система, опита в управлението на
образованието, организацията на научноизследователската и преподавателската дейност,
обсъждане на въпроси, свързани с разширяването и развитието на сътрудничеството в
областта на образованието.
2. Международните пътни разходи от столица до столица и медицинска застраховка
на съответните експерти са за сметка на
изпращащата Страна.
3. Приемащата Страна поема разходите
за хотелско настаняване, храна и вътрешен
транспорт по време на пребиваването на делегацията в своята Страна.
Член 7
Страните насърчават сътрудничеството
между висшите училища на двете държави при
организирането на продължаващото обучение
и курсове за повишаване на професионалната
квалификация.
Член 8
Българската Страна отпуска 2 места за
летни езикови семинари по български език,
литература и култура, както следва: 1 място
за летния семинар в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и 1 място за летния
семинар във Великотърновския университет.
Българската Страна осигурява на двамата
участници безплатен пансион (храна и настаняване), както и учебна и културна програма.
Участниците поемат транспортните разходи
до и от мястото на провеждане на семинара.
Виетнамската страна отпуска 2 места за
летен езиков семинар по виетнамски език,
като осигурява на двамата участници безплатен пансион (храна и настаняване), както
и учебна и културна програма. Участниците
поемат транспортните разходи до и от мястото
на провеждане на семинара.
Член 9
Страните подпомагат изучаването и разпространяването на българския и виетнамския
език и литература в своите университети. Във
връзка с това при изявено желание и съобразно
възможностите си Страните си разменят на
реципрочна основа лектори по български и
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виетнамски език, съответно в Университета
по социални науки и хуманитаристика в Ханой и във Факултета по класически и нови
филологии към Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ при следните условия:
– Транспортните разходи на лекторите до
съответния град на месторабота в приемащата
Страна и обратно се поемат от изпращащата
Страна.
– Приемащата Страна осигурява на лекторите месечно възнаграждение в съответствие
с разпоредбите на действащото законодателство в страната, имайки предвид научната им
степен и прослужените години.
– Приемащата Страна осигурява на лекторите подходящо безплатно жилище. Лекторът
сам заплаща личните си разходи за издръжка,
като разходи за телефонни разговори, разходите за вода, електроенергия, отопление, газ.
– Двете страни осигуряват на лекторите
медицинско осигуряване съгласно действащото в страната законодателство.
Лекторите, приети на основание това Споразумение, не се нуждаят от разрешителни за
работа. Докато работят в приемащата Страна,
лекторите са длъжни да спазват законите на
тази страна.
Член 10
Лицата от двете Страни, пътуващи в изпълнение на това Споразумение, се освобождават
от такси за дългосрочно пребиваване, от такси
за продължаване на престоя им в съответната
страна, както и от такси за издаване на визи.
Лицата от двете Страни, пътуващи в изпълнение на това Споразумение, кандидатстват за
предоставяне на право на пребиваване по реда
и условията на действащото законодателство
на съответната приемаща страна.
Член 11
Това Споразумение може да бъде допълвано
или изменяно по взаимно писмено съгласие на
двете Страни по дипломатически път. Такива
допълнения или изменения са неразделна част
от това Споразумение.
Всички спорове между Страните, възникнали при тълкуването или изпълнението на
това Споразумение, се уреждат чрез консултации и преговори.
Член 12
Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на неговото подписване и остава
в сила до 31 декември 2023 г. При изразено
писмено съгласие между Страните срокът
му на действие може да бъде продължен до
подписването на ново Споразумение.
Всяка от Страните може да уведоми другата
Страна, писмено по дипломатически път, за
намерението си да прекрати Споразумението.
В този случай Споразумението се прекратява
6 месеца след получаването на писменото
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уведомление от другата Страна, като изпълнението на започнали вече съвместни инициативи и образователни дейности продължава
до тяхното приключване.
Това Споразумение отменя Споразумението
за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието,
младежта и науката на Република България и
Министерството на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам
за периода 2012 – 2016 г., но изпълнението на
вече започнали съвместни инициативи и образователни дейности продължава до тяхното
приключване.
Подписано в гр. Ханой на 27 декември
2019 г. в 2 оригинални екземпляра, всеки от
които на български, виетнамски и английски
език, като и трите текста имат еднаква сила. В
случай на различия в тълкуването меродавен
е английският текст.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Социалистическа
Маринела Петкова,
република Виетнам:
извънреден и пълномоНгуен Ван Фук,
щен посланик на Репуб заместник-министър
лика България в Социа
на образованието и
л ис т и че ск а р еп у бл и к а
подготовката
Виетнам
216

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 19
от 9 януари 2020 г.
На основание чл. 29б, ал. 3 от Закона за
пощенските услуги Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
Приема Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда
и сроковете за съгласуване на системата за
разпределение на разходите на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга:
Правила за съдържанието, начина на раз
пределение на разходите, реда и сроковете за
съгласуване на системата за разпределение
на разходите на пощенския оператор със за
дължение за извършване на универсалната
пощенска услуга
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези Правила се определят съдържанието и начинът на разпределение
на разходите, както и редът и сроковете за
съгласуването на системата за разпределение
на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга (задължен оператор).
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Чл. 2. (1) Задълженият оператор организира
и осъществява отчитане на дейността си в
съответствие с приложимите счетоводни стандарти и прилагане на система за разпределение
на разходите по видове услуги (Системата)
както общо за търговското дружество, така
и аналитично и поотделно за:
1. универсалната пощенска услуга по видове услуги;
2. пощенските парични преводи;
3. неуниверсалните пощенски услуги по
чл. 38, т. 1 – 3 от Закона за пощенските услуги;
4. другите търговски дейности.
(2) Системата е съобразена с начина на
разпределение на разходите и съдържанието
по раздел IІ и раздел IIІ.
(3) Системата се съгласува от Комисията
за регулиране на съобщенията (КРС) по реда
на раздел IV.
Чл. 3. Системата следва да бъде базирана
на отчетни данни, получени от финансовите
отчети, при спазване на принципите, залегнали в Счетоводната политика на дружеството.
Оценката на дълготрайните и краткотрайните
активи се извършва на принципа по историческата им стойност.
Чл. 4. (1) Системата трябва да показва по
ясен начин основните категории, по които
се групират разходите, както и правилата,
използвани за тяхното разпределение, използвайки подход на пълно разпределение на
разходите (Fully Allocated Costs), при който
сумата от всички разходи се разпределя на
база на причинителите им. Сумирането на
преките и разпределените разходи по услуги
трябва да се прави по такъв начин, че да не
останат неразпределени общи разходи.
(2) Разпределението на разходите трябва
да се основава на принципа на причинноследствената връзка, базирано на метода
„АВС“ (Activity Based Costing), при който
разходите се разпределят по услуги, според
дейностите, извършвани за тях. Чрез този
метод продуктите консумират дейности, а
дейностите са тези, които черпят ресурси.
(3) Оперативните разходи от дейността
по данни от одитирания отчет за приходите
и разходите се разпределят за съответния
отчетен период.
Чл. 5. Системата се основава на следните
принципи:
1. При ч и н нос т – вся ко ра зп ределен ие
на п ри ходи т е и разходи т е, съо т вет но за
различните услуги и процеси, се извършва
на базата на фактора, който го причинява,
т. нар. „причинител“. Причинителите трябва
да са свързани директно или индиректно с
предоставяните услуги и с източниците на
информация за тях.
2. Обективност – причинителите на разходите трябва да са количествено измерими
чрез статистически изчисления и методи,
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достатъчно надеждни и обективни. Това са
обективните параметри на променливите,
които ги генерират и на чиято база се разпределят разходите.
3. Прозрачност – използваните методи
за разпределение на разходите и приходите,
които се отнасят директно към услугите и
дейностите, следва да бъдат ясно отличени
от онези, които подлежат на разпределение.
Системата трябва да установи взаимовръзка меж д у съдържанието на смет к и те на
финансовото счетоводство на оператора и
оперативните и статистическите алгоритми,
съгласно които са установени причинителите
на разходите.
4. Последователност – счетоводните принципи и използваните бази за разпределение
на разходите трябва да бъдат последователно
прилагани за всеки следващ отчетен период.
При промяна в принципите, методите за
разпределение или счетоводната политика
частите от отчетите за предходни периоди,
които са засегнати от промяната, се преработват.
Раздел II
Начин за разпределение на разходите
Чл. 6. (1) Разпределението на разходите по
услуги в Системата се извършва, както следва:
1. Преки разходи – разходите, които могат
да бъдат директно свързани с дадена услуга
или продукт, се отнасят директно към този
продукт или услуга.
2. Непреки разходи – общите разходи или
разходите, които не могат да бъдат пряко
отнесени към конкретна услуга или продукт,
се разпределят, както следва:
а) общите разходи се разпределят въз основа на пряк анализ на произхода на самите
разходи; когато прекият анализ не е възможен,
категориите общи разходи се разпределят
въз основа на непрякото им свързване към
друга категория разходи или към друга група
от категории разходи, които е възможно да
бъдат пряко начислени или разпределени;
непрякото свързване се основава на сравними
структури на разходите;
б) разходите, за които не могат да се
намерят нито преки, нито косвени мерки
за разпределение, следва да се разпределят
въз основа на фактор за общо разпределяне,
изчислен чрез съотношението между всички
пряко или непряко начислени или разпределени разходи, от една страна, към всяка от
универсалните услуги, и от друга страна – към
другите услуги;
в) общите разходи от предоставянето на
всички услуги – универсални, неуниверсални
и други търговски дейности, се разпределят
съответно, като към всички услуги следва
да се прилагат едни и същи параметри на
разходите.
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(2) Преките и непреките разходи се разделят
на постоянни и променливи в зависимост от
това, дали размерът им се изменя с изменение
на обема на услугата.
Чл. 7. Разпределението на разходите по
услуги в Системата се извършва в следните
етапи:
1. дефиниране на разходните центрове, в
които възникват разходите;
2. дефиниране на процесите в разходните
центрове;
3. определяне на базите за разпределение
на разходите;
4. разпределение на разходите между процесите в разходните центрове;
5. дефиниране на услугите по чл. 2, ал. 1, в
т.ч. по видове и теглови стъпки и калкулация
на единичните разходи за всяка от услугите.
Раздел III
Съдържание на Системата
Чл. 8. Системата съдържа:
1. счетоводна политика на дружеството;
2. структура на дружеството, в това число
описание на разходните центрове – структурни единици;
3. използвана методология за определяне
на приходите и измерване на трафичния обем
пратки по услуги;
4. описание на използвания модел за разпределяне на разходите;
5. описание на източниците на информация
(входните данни), ползвани в Системата, в
това число: прилаган статистически подход,
честота и начин на събиране на информацията;
6. описание на дейностите по предоставяне
на пощенските услуги съобразно дефинираните
технологични процеси;
7. описание на използвания алгоритъм за
разпределение на разходите – дефиниране на
различните стъпки за изчисляване на разходите по услуги;
8. правила за избор на базите за разпределение на разходите (причинители на разходи)
и начин на формирането им;
9. методи за разпределяне на разходите, приходите и активите към разходните центрове;
10. описание на формата и обхвата на
изготвяните отчети за отделните разходни
центрове;
11. описание на правилата и схемата за
разпределение на разходите по услуги съгласно
изискванията на чл. 7.
Раздел IV
Ред и срокове за съгласуване и извършване
на промени в Системата
Чл. 9. (1) Задълженият оператор представя
в КРС за съгласуване проект на Системата
съгласно чл. 8.
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(2) Към проекта по ал. 1 операторът прилага:
1. последния одитиран финансов отчет,
където в отчета за приходите и разходите се
съдържа изричен запис на нетните приходи
от продажба на услугите поотделно за: универсалната пощенска услуга по видове услуги,
неуниверсалните пощенски услуги и другите
търговски дейности;
2. актуална счетоводна политика;
3. връзка между аналитичните номенклатури на разходите от Системата и аналитичните номенклатури по счетоводни сметки в
сметкоплана на пощенския оператор;
4. външни за Системата параметри – счетоводен амортизационен план към настоящата
счетоводна година, ползвани методи за преоценка на активите, информация за историческата стойност на групите дълготрайни
активи и техния полезен живот.
Чл. 10. (1) В срок до шест месеца от датата на внасяне на проекта на Системата и на
информацията по чл. 9, ал. 2 КРС извършва
анализ и оценка на проекта с оглед съответствието му с разпоредбите на раздели IІ и IIІ,
като се произнася с решение, с което може да:
1. даде задължителни указания за промени
в Системата;
2. върне проекта за цялостна преработка;
3. съгласува проекта на Системата.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 срокът за
анализ и оценка започва да тече, считано
от датата на внасяне в КРС на коригирания
или изцяло преработен проект.
Чл. 11. (1) Задълженият оператор след
съгласуване на Системата е задължен да
представя доклад с анализ за резултатите от
прилагането є веднъж годишно не по-късно
от 31 май на текущата година.
(2) Към доклада по ал. 1 освен документите по чл. 9, ал. 2 операторът прилага и
следната информация:
1. информация за разходните категории,
в които са групирани разходите – стойност
и бази за разпределение;
2. общ и п ри ход и, общ и разход и, общ
брой пратки, приходи от единица услуга,
ед и н и чни разход и за вся ка о т усл у г и т е,
посочени в чл. 7;
3. общи приходи, общи разходи, общ брой
пратки за услугите, предоставени по реда
на чл. 66, ал. 3 от Закона за пощенските
услуги, в това число за услуги, предоставени
на базата на сключени договори за достъп
до мрежата му;
4. размер на преките и непреките разходи
по разходни центрове и услуги в съответствие с чл. 6;
5. общо разходи, брой пратки и разходи
за единица услуга за всеки от процесите,
дефинирани в Системата;
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6. общо разходи, разходи по процеси и
брой обработени пратки за всеки разходен
център в Системата.
(3) Докладът по ал. 1 и документите по
ал. 2 следва да бъдат представени във форма, позволяваща проследяване на връзката
между данните във финансовите отчети и
получените резултати от разпределението
на приходи и разходи по услуги.
Чл. 12. Комисията за регулиране на съобщени ята ежегодно назначава проверк и
за прилагането на Системата, които се извършват от регистриран одитор.
Чл. 13. В срок до три месеца, считано от
датата на представяне на данните по чл. 11,
въз основа на резултатите от проверката по
чл. 12 КРС се произнася с решение, с което:
1. дава задължителни указания за промени във връзка с прилагането на Системата;
2. съгласува полу чените от Системата
резултати;
3. отказва да съгласува получените резултати.
Чл. 14. (1) Извършване на промени в
Системата могат да се инициират от КРС:
1. въз основа на анализ и оценка на представените данни по чл. 11;
2. при промяна на нормативната база;
3. въз основа на препоръките от одиторския доклад, изготвен при проверката
по чл. 12.
(2) Промени в Системата могат да бъдат
инициирани от задължения оператор веднъж
годишно, като първото искане за изменение
на съгласуваната по чл. 10, ал. 1, т. 3 Система
се извършва в срок не по-рано от една година
след съгласуването є.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията или задълженият оператор могат да
инициират консултации помежду си във връзка
с подготовката на промени в съгласуваната
Система по реда на ал. 1 и 2.
(4) За съгласуване на инициираните промени се прилагат документите и сроковете,
посочени в чл. 9 и 10.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Правилата за съдържанието, начина на
разпределение на разходите, реда и сроковете
за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга са приети на основание
чл. 29б, ал. 3 от Закона за пощенските услуги
с Решение № 19 от 9.01.2020 г. на КРС.
§ 2. С тези правила се отменя Процедурата за реда и сроковете за съгласуване на
системата за разпределение на разходите по
видове услуги на пощенския оператор със
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задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга, приета с Решение № 1193
от 27.10.2010 г. на КРС.
§ 3. Задълженият оператор следва да приведе действащата Система в съответствие с
настоящите правила, като внесе проекта в КРС
в срок до 6 месеца от влизането им в сила.
Председател:
Иван Димитров
274

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1732-НС
от 16 януари 2020 г.

относно обявяване на Деан Стоянов Станчев
за народен представител от Тридесети изборен
район – Шуменски
С писмо вх. № НС-02-1 от 15.01.2020 г. в
ЦИК е получен заверен препис на решение на
Народното събрание за персонални промени в
Министерския съвет на Република България,
прието на 15 януари 2020 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Емил Димитров Симеонов от Тридесети избо-
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рен район – Шуменски, издигнат от коалиция
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА
и ВМРО“, е избран за министър на околната
среда и водите.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обя вя ва з а нар оден п р едс т а ви т е л о т
Тридесети изборен район – Шуменски, Деан
Стоянов Станчев, под № 4 от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“, за времето, през което Емил
Димитров Симеонов изпълнява функциите на
министър на околната среда и водите.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
321
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 522
от 13 декември 2019 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Възел“, разположена на териториите на об
щина Черноочене и община Кърджали, област
Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 25 от протокол № 31 от заседанието
на Министерския съвет на 24.07.2019 г. разрешавам
на „Ридж консултантс“ – ЕООД, София, с ЕИК
202899740, титуляр на разрешението, със седалище
и адрес на управление: София 1504, район „Оборище“, ул. Асен Златаров № 8, ап. 2, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Възел“, разположена на териториите на
община Черноочене и община Кърджали, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 26,50 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

№

X (m)

Y (m)

3.

4555271

9416751

4.

4553428

9416751

5.

4552326

9413518

6.

4550311

9413518

7.

4550311

9410755

256

Министър:
Т. Петкова

РАЗРЕШЕНИЕ № 523
от 13 декември 2019 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бялата чука“,
разположена в землището на с. Ветрен дол, об
щина Септември, област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 22 от протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г. разрешавам
на „Агро култури 2014“ – ЕООД, Пазарджик,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 203037171, със седалище и адрес на
управление – гр. Пазарджик, област Пазарджик,
ул. Христо Ботев № 57, ет. 3, ап. 10, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Бялата
чука“, разположена в землището на с. Ветрен
дол, община Септември, област Пазарджик, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,194 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Възел“
Координатна система 1970 г.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бялата чука“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

9410738

1.

4543278.4

8567747.4

9414595

2.

4543118.4

8568185.0

№

X (m)

Y (m)

1.

4556285

2.

4556285

Y (m)
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БРОЙ 6

№

X (m)

Y (m)

3.

4649678

9398297

3.

4542808.6

8567994.9

4.

4649683

9399004

4.

4542873.3

8567487.0

5.

4651016

9399000
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6.

4651080

9410341

РАЗРЕШЕНИЕ № 524
от 13 декември 2019 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Свети Никола“, разположена на територията на
общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и
Братя Даскалови, област Стара Загора, и община
Брезово, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 24 от протокол № 40 от заседанието на
Министерския съвет на 2.10.2019 г. разрешавам
на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – ЕАД,
ЕИК 122003576, титуляр на разрешението, със
седалище и адрес на управление – България,
област София, община Челопеч, с. Челопеч 2087,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, в площ „Свети Никола“, разположена
на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, област Стара
Загора, и община Брезово, област Пловдив, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 155,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7.

4642943

9410390

8.

4642343

9403250

9.

4637355

9403240

10.

4638440

9410425

11.

4636129

9410449

12.

4636093

9397370

13.

4638035

9397356

Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Свети Никола“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4651016

9397247

2.

4651016

9398293

14.

4638035

9399056

15.

4640093

9398340

16.

4640093

9397340

17.

4641121

18.

4640880

9402127

19.

4639900

9402530

20.
257

4639980

9400733

Изключена площ
9400328

РАЗРЕШЕНИЕ № 525
от 20 декември 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Кос
тадин“, разположена в землището на с. Долен,
община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 23 от протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г. разрешавам
на „МК – 719“ – ЕООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 203891935,
със седалище и адрес на управление – с. Долен,
община Сатовча, област Благоевград, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Костадин“, разположена в землището на с. Долен, община Сатовча, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 1,53 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Костадин“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4485365,5

8548742,0

2.

4485318,7

8548157,4

3.

4485171,6

8547930,0

4.

4485166,0

8547459,3

5.

4485332,1

8546693,7

6.

4484696,2

8546628,1

7.

4484524,8

8546455,6

8.

4484243,1

8548145,4

9.

4483975,3

8548176,9

10.

4483750,1

8548774,7

11.

4484486,5

8547962,6

12.

4484701,3

8547932,5

13.

4484868,8

8548216,7

14.

4484875,7

8548305,0

15.

4484986,9

8548298,3

16.

4485034,4

8548600,2

17.
222

4485250,0

8548755,3

РАЗРЕШЕНИЕ № 526
от 20 декември 2019 г.
за проучване на строителни материали – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Тополите“, раз
положена в землището на с. Сталийска махала,
община Лом, област Монтана
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства
(ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от ПЗРЗИ
на Закона за забрана на химическото оръжие и
за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение по т. 20 от протокол № 31
от заседанието на Министерския съвет на 24
юли 2019 г. разрешавам на „Пътища М“ – ЕООД,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписва-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

нията, ЕИК 201812686, със седалище и адрес на
управление – гр. Монтана 3400, ул. Граф Игнатиев
№ 24, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Тополите“, разположена в землището
на с. Сталийска махала, община Лом, област
Монтана, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,475 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Тополите“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4754925

8494250

2.

4754590

8494845

3.

4754440

8494685

4.

4753950

8494365

5.

4753785

8494190

6.

4753940

8494010

7.

4754060

8494110

8.

4754205

8494155

9.

4754483

8494055

10.
223

4754720

8494100

РАЗРЕШЕНИЕ № 527
от 20 декември 2019 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Кармелика“,
разположена в землището на с. Веселиново, об
щина Смядово, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 18 от протокол № 24 от заседанието на Ми-

С Т Р.
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нистерския съвет на 12 юни 2019 г. разрешавам
на „БАРС“ – АД, Шумен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 127630597,
със седалище и адрес на управление – Шумен,
бул. Ришки проход № 66, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кармелика“, разположена в землището на с. Веселиново, община
Смядово, област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,50 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията,
ЕИК 203241086, със седалище и адрес на управ
ление – гр. Гоце Делчев 2900, ул. 19 октомври
№ 10, област Благоевград, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Арабка“, разположена в землищата на с. Дъбница,
с. Крушево и с. Хвостяне, община Гърмен, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 2,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кармелика“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4657695,0

9573107,0

2.

4657701,3

9573681,5

3.

4656987,6

9573689,7

4.

4656951,4

9573099,8

5.

4657394,3

9572917,5

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Арабка“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4478669.0

8542990.0

2.

4478487.0

8543617.0

3.

4479072.4

8543812.3

4.

4478260.0

8544339.0

5.

4477000.0

8543788.0
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6.

4477000.0

8542000.0

7.

4477619.0

8542000.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 528
от 20 декември 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Араб
ка“, разположена в землищата на с. Дъбница,
с. Крушево и с. Хвостяне, община Гърмен, об
ласт Благоевград

8.

4477669.0

8542610.8

9.

4478185.6

8542481.6

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 24 от протокол № 31 от заседанието на
Министерския съвет на 24.07.2019 г. разрешавам
на „Евроколд“ – ООД, Благоевград – титуляр

221
РАЗРЕШЕНИЕ № 529
от 20 декември 2019 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Просото“, раз
положена в землището на с. Веринско, община
Ихтиман, област София
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и прото-
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колно решение по т. 19 от протокол № 31 от
заседанието на Министерския съвет на 24 юли
2019 г. разрешавам на „Баластриери“ – ЕООД,
Пловдив – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 204272213, със седалище и
адрес на управление – гр. Пловдив 4003, район
„Северен“, ул. Рогошко шосе № 36, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Просото“,
разположена в землището на с. Веринско, община
Ихтиман, област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,628 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Просото“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4581854,0

8536113,0

2.

4581844,0

8536713,0

3.

4580956,0

8537433,0

4.

4580754,0

8536995,0

5.

4580907,0

8536556,0

6.

4581133,9

8536477,0

7.

4581213,2

8536666,6

8.

4581422,3

8536892,0

9.

4581549,5

8536719,0

10.

4581713,0

8536610,5

11.

4581730,4

8536464,4

12.

4581515,2

8536369,2

13.

4581440,4

8536183,9

14.

4581538,0

8535969,0
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РАЗРЕШЕНИЕ № 530
от 20 декември 2019 г.
за проучване на строителни материали – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Вельов камък“,
разположена в землищата на с. Клисура и с. Дрен
ково, община Благоевград, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 18 от протокол № 31 от заседанието на
Министерския съвет на 24 юли 2019 г. разрешавам на „Грома Холд“ – ЕООД, с. Бело поле,
област Благоевград – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 101611650, със
седалище и адрес на управление – с. Бело поле
2709, община Благоевград, област Благоевград,
Производствена база на „Грома Холд“ – ЕООД, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Вельов камък“, разположена в землищата на
с. Клисура и с. Дренково, община Благоевград,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,453 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Вельов камък“
Координатна система 1970 г.
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№

X (m)

Y (m)

1.

4528981,1

8464272,9

2.

4529115,2

8464736,4

3.

4528887,0

8465146,8

4.

4528325,8

8464942,3

5.

4528455,5

8464771,7

6.

4528366,8

8464643,0

7.

4528850,3

8464192,1

С Т Р.
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 8
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и 23 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 16,
ал. 1 от ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
1. Закрива кметство с. Паисий.
2. Закрива кметство с. Стрелец.
3. Закрива кметство с. Горски Горен Тръмбеш.

316

Председател:
Д. Николов

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-1085
от 27 декември 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 314,
ал. 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 10, ал. 1 и ал. 2,
т. 3, чл. 7, т. 2 и 3 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование нареждам:
1. Закривам Детска градина „Детелина Минчева“ – с. Аврен, община Крумовград, област
Кърджали.
2. Задължителната документация на Детска
градина „Детелина Минчева“ – с. Аврен, община
Крумовград, област Кърджали, да бъде приета
и съхранявана от функция „Образование“ към
Община Крумовград.
3. Финансово-счетоводната документация да
се съхранява в Община Крумовград в отдел „Финанси и счетоводство“ на функция „Образование“.
4. Сградният фонд на Детска градина „Детелина
Минчева“ – с. Аврен, заедно с материално-техническото оборудване да се приеме от кмета на
Кметство – с. Аврен, като материалноотговорно
лице.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Неждие Акиф – зам.-кмет на Община
Крумовград.
Копие от настоящата заповед да се връчи на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

209

Кмет:
С. Мехмед

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-08
от 9 януари 2020 г.
Във връзка с образувано гражданско дело
№ 2196/2019 г. относно депозирана жалба от
Росица Спасова Пенева, с. Скриняно, община
Кюстендил, ул. Пролетарска № 1, срещу Заповед
№ ДС-20-251 от 11.10.2019 г. на областния управител на област с административен център Кюстендил, с която на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР
на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ е одобрен
планът на новообразуваните имоти и регист ърът

ВЕСТНИК
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към него за местност Дренов дол, намираща се
в землищата на гр. Кюстендил и с. Скриняно,
община Кюстендил, област Кюстендил, е разгледана цялата преписка и установено следното:
Със Заповед № ДС-20-251 от 11.10.2019 г. на
областния управител на област Кюстендил е одоб
рен план на новообразуваните имоти и регистърът
към него за местност Дренов дол, землищата на
гр. Кюстендил и с. Скриняно, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 84 от 2019 г.
В помощния план и регистъра към него като
собственик на имот 73.14 с площ 1,174 дка е записана Младенка Йорданова Трайкова с Решение на
ПК 80П82П, което съответства и на твърдението
на жалбоподателката за идентифициране на имота, бивша собственост на Младенка Йорданова
Трайкова.
В плана на новообразуваните имоти от имот
№ 73.14 е образуван нов имот № 72.117 с площ 1,043
дка, където е посочено за собственик на имота
лицето Василка Йорданова Маркова с Решение
на ПК 80П81П от 8.10.1991 г. Останалата площ
от стария имот попада в път № 72.56 и подлежи
на обезщетение.
В помощния план и регистъра към него като
собственик на имот № 73.13 с площ 1,432 дка е
записана Василка Йорданова Маркова с Решение
на ПК 80П81П.
В плана на новообразуваните имоти от имот
№ 73.13 са образувани имоти № 72.60 с площ
600 кв. м, записан на Евлоги Методиев Георгиев
с удостоверение № 3793 от 4.09.1986 г., и имот
№ 72.61 с площ 835 кв. м, записан на Васил
Стефанов Пашев с удостоверение № 1637 от
3.09.1979 г. Същите са ползватели в условията на
§ 4, но няма данни за трансформиране правото
на ползване в право на собственост.
В конкретния случай се установява, че за
наследниците на Василка Йорданова Маркова
са определени за възстановяване имот № 72.117
с Решение на ПК 80П81П от 8.10.1991 г., както
и да получат обезщетение за новообразуваните
имоти № 72.60 с площ 600 кв. м и № 72.61 с площ
835 кв. м, ако същите са придобити вече като
собственост от ползвателите Евлоги Методиев
Георгиев и Васил Стефанов Пашев или им бъдат възстановени, в случай че ползвателите са
загубили правата си.
Установява се, че в плана на новообразуваните
имоти и регистъра към него за наследниците на
Младенка Йорданова Трайкова няма отредени
имоти за възстановяване или обезщетяване въпреки отразяването им в помощния план и регистъра
към него като бивш собственик на имот № 73.14
с площ 1,174 дка с Решение на ПК 80П82П.
Предвид гореизложеното считам, че е допусната очевидна фактическа грешка в регистъра
към плана на новообразуваните имоти, поради
което на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с
чл. 27 от Устройствения правилник на областните
администрации отменям Заповед № ДС-20-251 от
11.10.2019 г. в частта относно имот с идентификатор 41112.72.117.
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Да се заличат в регистъра към плана на новообразуваните имоти като собственици на имот
с идентификатор 41112.72.117 наследниците на
Василка Йорданова Маркова и се впишат като
собственици на имот с идентификатор 41112.72.117
наследниците на Младенка Йорданова Трайкова.
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № РД-20-251 от 11.10.2019 г., която в останалата си част остава непроменена.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Районния съд – Кюстендил.
Областен управител:
В. Янев
215

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 25
от 10 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и
чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ сграда за
битови услуги с идентификатор 41112.503.702.5 по
кадастралната карта на гр. Кюстендил, одобрена
със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение:
сграда за битови услуги, стар идентификатор:
няма; номер по предходен план: няма; със застроена площ 181 кв. м; конструкция – масивна; етажност – 2 етажа; година на построяване – 1968 г. – бръснаро-фризьорски салон при
„Чифте баня“, с адрес Кюстендил, ул. Стефан
Караджа № 2, построена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.702 по кадастралната карта
на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед № РД18-96 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, при съседи: от всички страни граничи
с поземлен имот с идентификатор 41112.503.702
по кадастралната карта на гр. Кюстендил съгласно скица № 15-75418/17.02.2016 г., издадена от
СГКК – Кюстендил, ведно с правото на строеж
върху терена.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. 1 от настоящото
решение имот в размер 129 000 лв.
3. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 от настоящото решение
недвижим имот в размер 129 000 лв. и стъпка на
наддаване – 6450 лв.
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4. Определя депозит за участие в търга в
размер 12 900 лв. и краен срок за внасянето
му – 25-ия ден от датата на обнародването на
настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Тръжна документация за участие в търга се
закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса (цена в размер
50 лв.), внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644,
код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден
до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в срок
до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“ в
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция
„Икономически дейности“.
7. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 26-ия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.
8. В случай на неявяване на кандидат обявява
нов търг за продажба на имота при същите условия
на настоящото решение, но със следните срокове:
9. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“.
10. Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер 12 900 лв. – 36-ият ден от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
11. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“.
12. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“.
13. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждането на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
дирекция „Икономически дейности“.
14. Достигнатата на публичния търг цена не
подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.
15. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в
следващия след него присъствен ден.
16. Утвърждава тръжната документация за
участие в търга и проекта на договор като част
от нея.
17. Определя състав на комисията за провеждане на търга: 5 членове и 2 резервни членове.
18. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Кюстендил протокола от търга.
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19. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
20. Възлага на кмета на община Кюстендил
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
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Председател:
М. Крумова

ЗАПОВЕД № РД-07-1
от 7 януари 2020 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от
ЗУ Т одобрявам подробен уст ройст вен п лан
(ПУП) – парцеларен план за обект „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и
изнасяне на електромерни табла от ТП „4“,
намиращи се в с. Гумощник, община Троян“
по трасе на територията на община Априлци и
община Троян, област Ловеч, с възложител „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността є чрез областния управител на област Ловеч
пред Административния съд – Ловеч, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Събчева

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 33
от 17 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение
на структурна единица 533-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона), включващо
поземлени имоти с идентификатори № 62858.34.2 и
№ 62858.34.3 по кадастралната карта на с. Рогош,
местност Трънките, община „Марица“, област
Пловдив, съгласно приложения проект с площ
и регистър на координати на граничните точки
по приложената ситуация.
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Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 34
от 17 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение

БРОЙ 6

на структурна единица 183-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона), включващо
поземлен имот с идентификатор № 78080.145.2
по кадастралната карта на с. Царацово. местност Ганеви брести, община „Марица“, област
Пловдив, съгласно приложения проект с площ
и регистър на координати на граничните точки
по приложената ситуация.
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Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 35
от 17 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение
на структурна единица 125-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона),
включващо поземлени имоти с идентификатори
№ 78080.29.1 и № 78080.29.3 по кадастралната карта
на с. Царацово, местност Три могили, община
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект с площ и регистър на координати
на граничните точки по приложената ситуация.
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Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 36
от 17 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“,
неразделна част от докладната, касаещо разширение на структурна единица 649-Смф (смесена
многофункционална устройствена структурна
единица/зона), вк лючващо поземлен имот с
идентификатор № 35300.2.216 по кадастралната
карта на с. Калековец, местност Баткъните,
община „Марица“, област Пловдив, съгласно
приложения проект с площ и регистър на коор
динати на граничните точки по приложената
ситуация.
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Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 37
от 17 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение
на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Труд, местност
Герена, община „Марица“, включващо поземлен
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имот с идентификатор № 73242.68.17 и част от
поземлен имот с идентификатор № 73242.66.22,
общинска собственост, по кадастралната карта
на с. Труд, местност Герена, община „Марица“,
област Пловдив, съгласно приложения проект с
площ и регистър на координати на граничните
точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
247

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 30
от 30 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Ковачевци, одобрява общ устройствен план на
община Ковачевци.
Председател:
В. Тодоров
264
2. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Пайдушко“, разположена в землището
на село Пайдушко, община Търговище, област
Търговище, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4684160

9523500

2.

4684400

9523500

3.

4684638

9523618

4.

4684563

9524232

5.
4684155
9524119
238
70. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С192225-091-0001019/5.12.2019 г. възлага на
„Дорс експрес“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР 119618816, представлявано от Николай
Панайотов, седалище и адрес на управление:
Сливен, бул. Панайот Хитов № 107А, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
№ 67338.601.90, с площ 3583 кв. м, придобит с
акт за частна държавна собственост № 1144/2001,
намиращ се в Сливен, кв. Промишлена зона,
начин на трайно ползване – за друг вид складов производствен обект, при съседи по скица
№ 7817/1.12.2009 г.: 67338.601.92, 67338.601.91,
67338.607.89, ведно с построената в имота сграда
с идентификатор № 67338.601.90.3, от масивна
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конструкция на един ета ж, застроена площ
1147 кв. м, начин на трайно ползване – промишлена сграда.
259
78. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недвижим
и мо т № С182225- 091- 0 0 0 0 868/30.10.2 019 г. и
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С182225- 091- 0 0 0 0 870/30.10.2019 г. въ з ла га
на „Булбиокем“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 201425383, с адрес на управление:
Габрово, ул. Мазалат, представлявано от Николай Николаев Минчев, с адрес на представителя: Габрово, бул. Хемус № 29, вх. В, ет. 5,
ап. 13, следния недвижим имот: поземлен имот
с и ден т ификатор 14218.528.451, одобрен със
Заповед № РД-18-50 от 31.08.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – земеделска, номер
по предходен план кв. 0, с площ 1306 кв. м,
намиращ се в Габрово, п.к. 5300, неизвестна, с
граници на имота: 14218.306.556; 14218.528.445;
14218 . 52 8 .453; 14218 . 52 8 .439; 14218 . 52 8 .4 4 4;
14218.528.443; 14218.528.309, придобит с акт за
държавна собственост АДС № 1968/30.06.2011 г.;
поземлен имот с идентификатор 14218.528.443
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50 от
31.08.2007 г. на изпълнителни я директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид производствен, складов обект, номер по
предходен план 332, квартал 12, парцел 1, ведно
с построената в имота сграда с идентификатор
14218.528.443.1 със ЗП – 68 кв. м, брой етажи – 1,
предназначение – сграда за енергопроизводство,
целият имот е с площ 295 кв. м, намиращ се
в Габрово, п.к. 5300, неизвестна, с граници на
имота: 14218.528.451; 14218.528.444; 14218.528.453,
придобит с акт за държавна собственост АЧДС
№ 1972/30.06.2011 г.
260
156. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 97 от 18.12.2019 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Момчил Иванов Владовски, адрес:
Велико Търново, ул. Освобождение № 29Б, вх. Б,
ет. 5, ап. 14, група № 110/19-3, представляваща
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 87597.301.255 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-309 от 15.05.2019 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: с. Ясен, община
Плевен, област Плевен, площ 1010 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 255,
квартал: 50, парцел: I, заедно с построените в
имота: сграда с идентификатор 87597.301.255.1
със застроена площ 74 кв.м, брой етажи – 2,
с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, сграда с идентификатор 87597.301.255.2
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със застроена площ 28 кв. м, брой етажи – 1,
с предназначение: хангар, депо, гараж, сграда
с идентификатор 87597.301.255.3 със застроена
площ 100 кв.м, брой етажи – 1, с предназначение:
селскостопанска сграда, при граници и съседи
на поземления имот: 87597.301.1117, 87597.301.256,
87597.301.254, 87597.301.1129, съгласно скица № 15608315/5.07.2019 г., издадена от СГКК – Плевен,
а с ъгласно пос та новлен ие за въ з ла га не на
недвижим имот от 5.06.2008 г. на ЧСИ Иван
Карапанчев с рег. № 816, с район на действие
Плевенския окръжен съд, вписано на 16.03.2009 г.
с акт № 182, том 5, вх. № 3228/16.03.2009 г. в
Службата по вписванията – Плевен, представлява 1/2 идеална част от УПИ I-255 от строителен
квартал 50, намиращ се в с. Ясен, област Плевен,
с площ 980 кв. м, заедно с построената в същия
имот едноетажна жилищна сграда със застроена площ 35 кв. м, лятна кухня със застроена
площ 18 кв. м и стопанска сграда, при съседи
на имота: от две страни улица, Валентин Трайков и Латинка Илиева, Янчо Делчев Петров и
Никула Ангелова Петрова, и съгласно Решение
№ 420 от 18.08.2014 г. по гр. дело № 614/2013 г.
по описа на Окръжния съд – Плевен, вписан
под дв. вх. № 3513/17.03.2016 г., том 2, акт № 153,
представлява 1/2 идеална част от УПИ I-255 от
строителен квартал 50, намиращ се в с. Ясен,
област Плевен, с площ 980 кв. м, заедно с поПрофесионално
направление
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строената в същия имот едноетажна жилищна
сграда със застроена площ 35 кв. м, лятна кухня
със застроена площ 18 кв. м и стопанска сграда, при съседи на имота: от две страни улица,
Валентина Трайкова и Латинка Илиева, Янчо
Делчев Петров и Никула Ангелова Петрова, за
сумата 13 111 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
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1 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це 
нов“ – Свищов, преобявява конкурси за прием
на редовни и задочни докторанти, обучение,
финансирано от държавата, в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, за учебната 2019/2020 г., в съответствие с
Решение № 241 от 25.04.2019 г. на МС и Решение
№ 3 от 18 декември 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи:
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за
висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие;
4. документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурси; 5.
медицинско свидетелство. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в КСК център, тел. 0631/66-381.

Докторски програми

задочна

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(финанси)
(застраховане и социално дело)

2
1

7
3

Статистика и демография

1

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност
(счетоводство)
(анализ)
(контрол)

1
1
1

2
1
1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Световно стопанство и МИО

–

–

Планиране

2

2

Маркетинг

1

1

Икономика и управление (по отрасли)
(Индустрия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

1
2
1

1
2
1

3

3

2

2

21

29

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Публична администрация)

293

Обучение, финансирано от държавата
редовна

3.7. Администра- Социално управление
ция и управление

Всичко:

БРОЙ 6

БРОЙ 6
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10. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Це 
нов“ – Свищов, обявява конкурси за следните
академични длъжности: професор по област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Финанси
и кредит (финанси)“ – двама, за нуждите на
катедра „Финанси и кредит“; доцент по област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (публична администрация)“ – един, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“, всички със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Докторантура и
академично развитие“, тел. 0631/66-362.
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117. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: главни асистенти:
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки – двама; в област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (сценография и мултимедия
в спектакъл) – един; доцент в област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (джаз,
хармония, камерни ансамбли, акомпанимент и
джаз импровизация) – един. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават
в Нов български университет, ул. Монтевидео
№ 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел.
02/8110235.
289
41. – Тракийският университет – Стара Заго
ра, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицински
факултет за академична длъжност доцент: в област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност
„Ветеринарно-санитарна експертиза“ – един; научна специалност „Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания
по животните“ – един; за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:
научна специалност „Паразитология и инвазионни
болести на животните и човека“ – един; научна
специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по
животните“ – един; научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ – един; Медицински факултет за академична
длъжност доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност
„Обща хирургия“ – един на 0,5 щат към катедра
„Хирургически болести и анестезиология“ и на
цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“; научна специалност „Анатомия, хистология
и цитология“ – един, към катедра „Анатомия“;
за академична длъжност главен асистент: в об-
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ласт на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един
на 0,5 щат към катедра „Хирургически болести
и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ
„Проф. д-р Стоян Киркович“; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Био
физика“ – един. Всички конкурси са със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул.
Армейска № 11, тел. 042/664468.
262
5. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Зоология“ (шифър
10602), за нуждите на отдел „Палеонтология и
минералогия“ (област ахреозоология). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител
№ 1, 1000 София.
258
83. – Институтът по информационни и ко
муникационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на
науката“ – един, за секция „Йерархични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А,
стая 215, тел. 02/979 32 18.
239
7. – Институтът по полски култури – Чир
пан, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – трима; в професионално
направление 6.1. Растениевъдство; научна специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Института по полски
култури – гр. Чирпан, бул. Георги Димитров № 2,
тел. 0416 9 3133.
263
13. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 32 по
протокол № 4 от 19.12.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект
за изменение на план за улична регулация при
о. т. 271с, кв. 8мб, м. В.з. Манастира, район „Панчарево“; проект за изменение на план за регулация на УПИ XІІ-1947, общ., за образуване на нов
УПИ XІІ-275 – „за ЖС“, УПИ XXXVII-275 – „за
ЖС“, и УПИ XXXVIII-275 – „за ЖС“, кв. 8мб,
м. В.з. Манастира, и продължаване на задънена
улица от о.т. 271т до о.т. 371т (нова); проект за изменение на план за застрояване на УПИ XІІ-1947,
общ., с предвиждане на ново застрояване в нов
УПИ XІІ-275 – „за ЖС“, УПИ XXXVII-275 – „за
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ЖС“, и УПИ XXXVIII-275 – „за ЖС“, кв. 8мб,
м. В.з. Манастира. Решението и одобреният проект
на подробен устройствен план са публикувани
на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване
в район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
307
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план и план-схеми по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: 1. план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс
(ПРЗПЖК) на м. Бул. Сливница – част ж.к. Модерно предградие, изработен по реда на чл. 22 от
ЗУТ, в граници: от север и североизток – участък
на предвидена с ОУП на СО улици Тончо Жечев,
Черни дрин, Връх Манчо, Проф. Янаки Моллов и
Кукуш, от изток и югоизток – съществуващи ул.
357, ул. Кутловица, ул. Стефан Дуньов и ул. 363
и участък от предвидена с ОУП на СО улица IV
функционален клас; от юг и югоизток – съществуващи ул. Подкрепа, ул. Войводово, ул. Връх
Манчо, ул. Методий Македонски; 2. изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
м. Бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл. 15, ал. 1 – 5 и чл. 17,
ал. 1 – 5 от ЗУТ, в граници: от север – участък
на предвидена с ОУП на СО по направлението
на съществуващи улици: Тончо Жечев, Черни
дрин, Връх Манчо, Проф. Янаки Моллов и ул.
Кукуш; от изток – продължението на бул. Панчо
Владигеров, северно от бул. Сливница в района
на СПЗ „Модерно предградие“; от юг – бул. Сливница вкл.; от запад – участък от предвидената
с ОУП на СО улица IIIб функционален клас,
представляваща продължение на бул. Добринова скала, северно от бул. Сливница в района
на СПЗ „Модерно предградие“; 3. изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
м. Бул. Сливница – част кв. Модерно предградие,
изработен по реда на чл. 15, ал. 1 – 5 и чл. 17,
ал. 1 – 5 от ЗУТ, в граници: от север – участък
на предвидена с ОУП на СО улици Тончо Жечев,
Черни дрин, Връх Манчо, Проф. Янаки Моллов и
Кукуш; съществуващи ул. Методий Македонски,
ул. Връх Манчо, ул. Войводино и ул. Подкрепа;
участък от предвидена с ОУП на СО улица IV
функционален клас, представляваща продължение
на бул. Луи Пастьор, северно от бул. Сливница;
съществуващи ул. 363, ул. Стефан Дуньов, ул.
Кутловица и ул. 357, участък от предвидена с
ОУП на СО улица IIIб функционален клас по
направлението на съществуващи улици Тончо
Жечев, Черни дрин, Връх Манчо, Проф. Янаки
Моллов и Кукуш; от изток – ул. Адам Мицкевич;
от юг – бул. Сливница вкл.; от запад – бул. Панчо
Владигеров. Собствениците на поземлени имоти,
включени в съсобствени урегулирани поземлени
имоти, е необходимо да представят договори по
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реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените урегулирани
поземлени имоти ще бъдат изключени от плана
за регулация и застрояване. Проектът е изложен
в район „Люлин“ и район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината чрез район „Люлин“ и
район „Връбница“.
308
2. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 3-20 от
27.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПУР
на обслужваща улица между о.т. 587-о.т. 589о.т. 590-о.т. 592-о.т. 593-о.т. 593а-о.т. 595с-о.т. 595
о.т. 595а-о.т. 595б-о.т. 598 по плана на ж.р. Меден
рудник – зона „Г“, Бургас, и изменение на ПР за
УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б.
м. Черна гора (Кара баир), землище М. рудник),
Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв. 101, на
УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ
X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в
кв. 89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544,
УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв. 87 по плана
на ж.р. Меден рудник – зона „Г“, Бургас, и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150
и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на
зона „Г“, ж.р. Меден рудник, Бургас. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
306
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на водопровод за минерална вода и парцеларен
план на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.57.27
от ПИ с идентификатор 35167.99.743, преминаващ през ПИ с идентификатори и с начин на
трайно ползване: 35167.99.743 – „за движение и
транспорт“; 35167.56.428 – „напоителен канал“;
35167.56.427 – „за местен път“; 35167.56.426 – „пасище“; 35167.56.425 – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, в землището на гр. Казанлък,
с дължина на трасето на водопровода 347,2 м и
дължина на трасето на електропровода 345,6 м.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
265
18. – Община Лъки на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 14 от 19.12.2019 г.
на Общински съвет – гр. Лъки, е одобрен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация за част от урбанизираната територия
на с. Дряново, община Лъки, обхващаща съществуваща пътека от полигонна точка 83 до
полигонна точка 61, западната граница на имоти
с кадастрални № 126, 119, 114, 81, 82, 83, 59, 54
и засягаща част от имоти с кадастрални № 127,
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124, 123, 122, 121, 120, 113, 112, 71, 75, 77, 78, 79,
80, 60 и 53 по кадастралния план на с. Дряново,
община Лъки, област Пловдив, като се образува
нова улица от о.т. 10 до о.т. 35 по ПУП за част от
урбанизираната територия на с. Дряново, община
Лъки, област Пловдив.
240
18а. – Община Лъки на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13 от
19.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Лъки, е одобрен проект за подробен устройствен план – план
за улична регулация за част от урбанизираната
територия на с. Дряново, община Лъки, обхващаща съществуваща пътека от полигонна точка
69 до полигонна точка 31, източната граница на
имоти с кадастрални № 69, 68, 67, 65, 63 и 62 и
част от имоти с кадастрални № 67, 70, 72 и 73 по
кадастралния план на с. Дряново, община Лъки,
област Пловдив, като се образува нова улица от
о.т. 1 до о.т. 6 по ПУП за част от урбанизираната
територия на с. Дряново, община Лъки, област
Пловдив.
241
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 50
от 17.12.2019 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за довеждащ път
и техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.30 (стар номер 11845.28.12) в землището на с. Войводиново – община „Марица“, за
обект: „Склад за перилни и почистващи препарати в УПИ 02830“ – за търговски и почистващи
дейности – масив 28 – землище с. Войводиново,
с обхват ПИ № 11845.28.25, 11845.27.50, 11845.28.17,
землище с. Войводиново. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.
242
2 . – Общ и на г р. С а парев а ба н я, о блас т
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – „Канализационно отклонение за отвеждане на дъждовни води“ на поземлен имот с идентификатор
№ 65365.24.199, местност Грамчова чешма, по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър – София, в
следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори № 65365.24.605 и 65365.24.606
по кадастралната калта на гр. Сапарева баня
с възложител Димитрина Стоицова Иванова.
Проeктът се намира в дирекция „Архитектура,
градоустройство, контрол в строитерството и
проекти“ при Община Сапарева баня, ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинт ересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания,
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.
266
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на въздушен ел. провод от съществуващ стълб
№ 10, ВИ „Запад“, ТП „Батмиш“, намиращ се в
ПИ 67338.435.13 до ПИ 67338.435.4 и преминаващ
през ПИ 67338.435.13, НТП – „Мера“, общинска
собственост, ПИ 67338.435.41, НТП – „Други
територии на транспорта“, общинска собственост, ПИ 67338.435.14, НТП – „Мера“, общинска
собственост, ПИ 67338.435.9, НТП – „Други територии на транспорта“, общинска собственост, и
ПИ 67338.435.2, НТП – „Вилни зони“, общинска
собственост, всички в местността Башчардак,
землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
267
8. – Община Хисаря на основание чл. 128,
а л. 1 о т ЗУ Т у ведом я ва з а и н т ер е с ова н и т е
по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение
№ 33, взето с протокол № 4 от 23.12.2019 г. на
ОбС – гр. Хисаря, с Решение № 2, взето с протокол № 2/9.01.2020 г. от ЕСУТ при Община
Хисаря, е допуснат проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на уличен водопровод за обект
в УПИ III-141073, за жилищно строителство и
общественообслужващи дейности, м. Пловдивски път-03, землище гр. Хисаря, ЕК АТТЕ 77270,
община Хисаря, област Пловдив, преминаващ
през общински имот – местен път с № 001366,
местност Пловдивски път-03, землище гр. Хисаря, ЕК АТТЕ 77270, община Хисаря, област
Пловдив, по линии в зелен цвят за трасето и
пунктири и фон в сиво за сервитута на приложения проект. Преписката се намира в сградата
на общинската администрация – Хисаря, ет. 2,
отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Хисаря.
318
60. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на събирателен газопровод
(шлейф) от устието на сондаж К-261 до устието
на сондаж К-262, което съвпада с началото на
съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак, изграждане на газопровод от съществуващ сондаж К-243 до газозарядна станция в
с. Ду ранкулак, община Шабла, преминаващ
през следните поземлени имоти: 24102.13.454,
24102.13.457, 24102.13.458, 24102.23.72, 24102.39.55,
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24102.40.22, 24102.11.138, 24102.39.139 по КК на
с. Дуранкулак, община Шабла, с възложител
„Проучване и добив на нефт и газ“ – АД. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Шабла
(Техническа служба), стая 105.
288
1. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 22 от 23.12.2019 г. на
Общинския съвет – с. Братя Даскалови, е одоб
рен подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Оптично трасе в землището
на с. Партизанин, община Братя Даскалови,
област Стара Загора – връзка със съществуващ кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово“, с
обща дължина 1678 м по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Партизанин. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – с. Братя Даскалови, пред Административния съд – Стара Загора.
295
2. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 21 от 23.12.2019 г.
на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел: Братя
Даскалови – Г. Белево – Партизанин – Черна
гора – Оризово – Опълченец – Мирово, с отк лонен ие Оризово – Гра н и т, общ и на Братя
Даскалови, област Стара Загора“, с подобект:
Отклонение Оризово – Гранит с обща дължина
4134 м, от които 1835 м по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Оризово и 2299 м
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гранит. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – с. Братя
Даскалови, пред Административния съд – Стара
Загора.
296
3. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 23 от 23.12.2019 г. на
Общинския съвет – с. Братя Даскалови, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Оптично трасе с. Оризово – с. Опълченец“, с обща дължина 2608 м, от които 1565 м по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Оризово и 1043 м по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Опълченец. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – с. Братя Даскалови, пред Административния съд – Стара Загора.
297
4. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 7 от 29.11.2019 г. на
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Общинския съвет – с. Братя Даскалови, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен плансхема към подробен устройствен план в границите
на урбанизираната територия на с. Гранит по
улица с осова точка 84, осова точка 84а, осова
точка 86а с обща дължина 168 м и подробен устройствен план – парцеларен план за поземлен
имот 17717.36.466 и поземлен имот 17717.36.467 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Гранит с обща дължина 389 м за обект „Кабел
ниско напрежение за външно ел. захранване на
приемно-предавателна станция № 6292 на „Теленор България“ – ЕАД“. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи
на обжалване чрез Общинския съвет – с. Братя
Даскалови, пред Административния съд – Стара
Загора.
298
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А дминистративни ят съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава за постъпили жалби на „Овързсийз – Хоризонт“ – АД, Медицински център за
специализирана извънболнична помощ „Асклепий“ – ООД, и Елена Николаева Василева против Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на
община Варна, с която е одобрен окончателен
проект за актуализация на „Генерален план за
организация на движението на територията на
община Варна“. Във връзка с постъпилите жалби
е образувано адм. д. № 3450/2019 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХXII състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.02.2020 г. от 13,30 ч.
311
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор от Окръжната прокуратура – Варна, срещу противопожарна наредба на
Община Аксаково, приета с Решение № 9.5.1
от 11.06.2004 г. Във връзка с оспорването е образувано адм. дело № 3523/2019 г. по описа на
Административния съд – Варна, VІІ състав.
314
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 58, ал. 4
и 5 от Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Кула, както
и цялата наредба, приета с Решение № 23, взето
с протокол № 5 от 15.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Кула, по което е образувано адм. д.
№ 382/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 24.02.2020 г. от 10 ч.
231
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Добрич, срещу чл. 15, ал. 1 и 3,
чл. 32, ал. 3 и чл. 52, ал. 1, т. 4 в частта относно
„…т. 12 и 13…“ от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Шабла, приета с Решение № 368 от 12.12.2008 г.
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на Общинския съвет – гр. Шабла, неколкократно
изменяна и допълвана, последно с Решение № 619
от 10.10.2019 г. По протеста е образувано адм. д.
№ 771/2019 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 25.02.2020 г. от 13,15 ч.
232
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Милена Любенова – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 17, ал. 2, предл. 1,
чл. 41, ал. 1, 2 и 6, чл. 45, ал. 1, 2, 3 и 5 и чл. 51,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Добрич, приета с Решение № 4-9 от 30.01.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич. По протеста
е образувано адм. д. № 765/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
25.02.2020 г. от 13,10 ч.
233
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Веселин Вичев – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 41, ал. 1 и 2, чл. 45, ал. 1,
2 и 4, чл. 46, ал. 3, чл. 55, ал. 3, предл. последно и
чл. 64, ал. 2 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Балчик, приета с Решение № 29 по протокол № 7
от 31.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Балчик.
По протеста е образувано адм. д. № 7/2020 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 25.02.2020 г. от 13,15 ч.
234
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Марияна Сиракова – прокурор при Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за
пожарната и аварийна безопасност на територията
на община Сапарева баня, приета с Решение № 298
от протокол № 24 от 31.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Сапарева баня. Изложени са доводи
за нищожност на оспорения подзаконов административен акт поради липса на компетентност
за издаването му. Прави се искане за обявяване
нищожността на оспорената наредба. По оспорването е образувано адм. дело № 608/2019 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 19.02.2020 г. от 10,30 ч.
248
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Рила, приета с Решение № 87
по протокол № 12 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Рила. По протеста е образувано адм.
дело № 607/2019 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 19.02.2020 г. от 10 ч.
286
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 615/2019 г.
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по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 65
от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Лом, приета с Решение № 457 от протокол № 44 от 20.01.2010 г., допълнена и изменена
с решения № 649 от протокол № 65 от 22.12.2010 г.,
№ 670 от протокол № 66 от 31.01.2011 г., № 726
от протокол № 71 от 12.05.2011 г., № 764 от протокол № 76 от 16.09.2011 г., № 178 от протокол
№ 12 от 21.06.2012 г., № 271 от протокол № 26
от 21.12.2012 г., № 609 от протокол № 79 от
22.12.2014 г., № 618 от протокол № 81 от 27.01.2015 г.,
№ 26 от протокол № 5 от 23.12.2015 г., № 47 от
протокол № 7 от 27.01.2016 г., № 169 от 31.08.2016 г.
и № 228 от протокол № 30 от 21.12.2016 г.; Решение № 289 от протокол № 34 от 28.04.2017 г.;
Решение № 552 от протокол № 68 от 28.12.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Лом, чрез
председателя, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 615/2019 г. е насрочено за
28.02.2020 г. от 10,15 ч.
193
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 631/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу Наредбата за пожарна
безопасност и защита на населението на територията на община Вършец, приета с Решение
№ 57 от протокол № 9 от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Вършец. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинск и ят съвет – гр. Вършец, чрез
председателя, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 631/2019 г. е насрочено за
28.02.2020 г. от 10,15 ч.
276
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 629/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, с което се оспорва Решение
№ 15 от протокол № 2 от 21.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Монтана. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Монтана, и
служебно конституирана страна – Окръжнатата
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 629/2019 г. е насрочено за 14.02.2020 г. от 10,15 ч.
277
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК,
съобщава, че е образувано адм. дело № 626/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу Наредбата за пожарна
безопасност и защита на населението на територията на община Брусарци, приета с Решение
№ 327 от протокол № 51 от 30.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Брусарци. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – про-
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курорът при Окръжна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 626/2019 г. е насрочено за 14.02.2020 г. от 10,30 ч.
312
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредбата
за пожарна безопасност и защита на населението
на територията на община Брацигово, приета с
Решение № 181 от 30.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Брацигово. По протеста е образувано
адм. дело № 8 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2020 г.
278
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Стрелча, приета с
Решение № 402 от 29.04.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча. По протеста е образувано
адм. дело № 6 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2020 г.
279
Административният съд – Пазарджик, на
основ ание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Станка Димитрова – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредбата
за условията и реда за издаване на разрешителни
за водовземане и учредяване сервитутни права и
право на прокарване на водопроводи за минерална
вода на територията на община Ракитово, приета
с Решение № 356 от 31.07.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, взето с протокол № 30. По
протеста е образувано адм. д. № 1419 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.,
което е насрочено в открито съдебно заседание
на 19.02.2020 г. от 9,45 ч.
310
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу Наредбата за управление на пътищата
в община Ковачевци, приета с Решение № 430
от 28.04.2011 г. по протокол № 44 от редовно
заседание на Общинския съвет – с. Ковачевци,
проведено на 28.04.2011 г., изменена и допълнена
с Решение № 49 по протокол № 9 от редовно заседание, проведено на 22.06.2012 г., и Решение № 49
по протокол № 7 от редовно заседание, проведено
на 1.03.2016 г. от общинския съвет. Образувано
е административно дело № 435/2018 г. по описа
на Административния съд – Перник.
195
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Перник, срещу Наредбата за пожарна и аварийна
безопасност на територията на община Перник,
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приета от Общинския съвет – гр. Перник, с Решение № 100 от 1.07.2004 г. Образувано е адм.
дело № 36/2020 г. по описа на Административния
съд – Перник.
313
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу Наредба
№ 5 за пожарната безопасност на територията
на община Плевен, приета с Решение № 713 от
29.08.2013 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
по който е образувано адм. дело № 1410/2019 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
235
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, против
разпоредбата на чл. 33, т. 6 от Наредба № 6 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Левски, по който е образувано адм. дело
№ 1388/2019 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
275
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано административно дело
№ 3867 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Пловдив, VІІ състав, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, против Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди на граждани, управление и разпореждане
с общински жилищни имоти на територията на
община Първомай.
194
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на Наредба
№ 16 на Общинския съвет – гр. Главиница, за
определяне размера на местните данъци, приета с Решение от 21.02.2008 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Главиница, допълнена с
Решение № 347 по протокол № 41 от 27.01.2011 г.
и последно изменена с Решение № 5/22.11.2019 г.,
взето по протокол № 2 от заседание на Общинския
съвет – гр. Главиница, в частта є на чл. 58, ал. 4
и 5, като по протеста е образувано адм. д. № 320
по описа на Административния съд – Силистра,
за 2019 г., насрочено за 26.02.2020 г. от 10,30 ч.
236
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра,
на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община гр. Алфатар, приета с Решение № 29 от 29.02.2008 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Алфатар,
допълнена с Решение № 287 по протокол № 40
от 28.01.2011 г. и последно изменена с Решение
№ 394 от 29.01.2019 г., взето по протокол № 46 от
заседание на Общинския съвет – гр. Алфатар, в
частта є на чл. 58, ал. 4, изречение 2, като по
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протеста е образувано адм. д. № 321 по описа на
Административния съд – Силистра, за 2019 г.,
насрочено за 26.02.2020 г. от 10,30 ч.
237
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на Наредбата за стопанисване, управление
и разпореждане с общинския поземлен фонд на
Община Тутракан, приета с Решение № 553 по
протокол № 45 от 25.03.2010 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Тутракан, последно изменена с Решение № 372 от 1.08.2013 г., изцяло,
като по протеста е образувано адм. д. № 329 по
описа на Административния съд – Силистра,
за 2019 г., насрочено за 11.03.2020 г. от 10,30 ч.
249
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на община Ситово, приета
с Решение № 33 по протокол № 1 от 26.02.2008 г.
на Общинския съвет – с. Ситово, изменена с
Решение № 3 по протокол № 1 от 27.01.2009 г.,
Решение № 119 по протокол № 13 от 17.12.2013 г.,
Решение № 6 по протокол № 1 от 29.01.2014 г.,
Решение № 104 по протокол № 12 от 29.12.2014 г.
и Решение № 3 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.
на Общинския съвет – с. Ситово, по което е
образувано адм. дело № 331/2019 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
250
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на Наредбата за правилата и нормите
за пожарна безопасност на територията на община Главиница, приета с Решение № 384 по
протокол № 43 от 31.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Главиница, по което е образувано
адм. дело № 344/2019 г. по описа на Административния съд – Силистра.
251
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Силистра, на Наредбата
за правилата и нормите за пожарна безопасност
на територията на община Силистра, приета с
Решение № 169 по протокол № 7 от 29.03.2012 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Силистра,
изцяло, по което е образувано адм. дело № 342
по описа на Административния съд – Силистра,
за 2019 г., насрочено за 11.03.2020 г. от 10,30 ч.
285
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
се оспорват разпоредбите на чл. 60, ал. 4 и 5 от
Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Гълъбово,
по което е образувано адм. д. № 940/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 26.02.2020 г. от 14 ч.
252
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Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени разпоредбите на чл. 10, чл. 11
и чл. 34, ал. 1, изречение второ, и чл. 2 от ПРЗ
на Наредбата за организация и управление на
гробищния парк – Чирпан, и гробищата в другите
населени места на общината, по който е образувано административно дело № 932/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 13.02.2020 г. от 11,30 ч.
253
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна
разпоредбата на чл. 34, т. 6 от Наредбата за
определянето и администрирането на местни
данъци и цени на услуги на територията на
община Стара Загора, по който е образувано
административно дело № 944/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 13.02.2020 г. от 11,30 ч.
254
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу Наредбата за пожарна безопасност на територията
на община Каспичан, приета с Решение № 261
по протокол № 15 от 30.10.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 27/2020 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
12.02.2020 г. от 9,30 ч.
292
Варненският районен съд, XLVІІІ състав,
призовава Абдулмуин Мохамед Хенди, ЕГН
5307136848, с последен известен адрес: София,
ж.к. Хиподрума № 122, вх. А, ет. 7, ап. 17, като
ответник по предявения от Диана Ангелова
Димитрова иск с правно основание чл. 49 от
СК по гр. дело № 2955/2019 г. по описа на ВРС,
XLVІІІ състав, като указва на същия, че следва
да се яви в канцеларията във ВРС в деловодството на 48 състав в срок до 15.02.2020 г., за
да получи книжата по делото. При неявяване
исковата молба ведно с приложенията ще се
считат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
255
Гоцеделчевск и ят районен съд у ведом ява
Ви к т о р В л а д и м и р ови ч Н а з ар ов, р оден н а
1.11.1967 г., гражданин на Руската федерация,
сега с неизвестен адрес, че в съда има заведено дело с правно основание чл. 49, чл. 127,
ал. 2 от СК (иск за развод) и следва да се яви
в съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на исковата
молба и приложенията като ответник по гр.д.
№ 1322/2019 г., заведено от Диана Сергеева
Кочанлиева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
315
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Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 1794/2019 г. по
описа на съда, I гр. състав, по искане на КПКОНПИ с вх. № 23372 от 1.08.2019 г. против Николай
Тодоров Влахов с постоянен и настоящ адрес:
Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 73, ет. 3,
ап. 11, и Добринка Сашева Влахова с постоянен
адрес: Асеновград, ул. Хан Аспарух № 26, и
настоящ адрес: Асеновград, ул. Цар Иван Асен
ІІ № 73, ет. 3, aп. 11, с което е предявен иск по
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
723 283,72 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Николай Влахов:
– сумата в размер 4164,26 лв., представляваща
внесени суми на каса от проверяваното лице по
сметка ***, открита в „ПИБ“ – АД;
– сумата в размер 600 лв., представляваща
вноска от трето лице – В. М., по сметка ***,
открита в „ПИБ“ – АД;
– сумата в размер 7517,29 лв., представляваща
част от внесени суми на каса от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове с ***,
открита в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 1374 лв., представляваща
внесени суми на каса от проверяваното лице
по разплащателна сметка в левове ***, открита
в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 97 000 лв., представляваща предоставена допълнителна парична вноска
през 2011 г. от Николай Тодоров Влахов на
„Никметал“ – ЕООД, за подпомагане дейността
на дружеството;
– сумата в размер 146 000 лв., представляваща предоставена допълнителна парична вноска
през 2012 г. от Николай Тодоров Влахов на
„Никметал“ – ЕООД, за подпомагане дейността
на дружеството.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответницата
Добринка Влахова:
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
дялове на „ДСВ метал комерсиал“ – ЕООД;
– сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
дялове на „Металникс“ – ЕООД;
– сумата в размер 8370 лв. – левовата равно
стойност на 4410,36 евро, представляващи внесени
суми на каса от Добринка Сашева Влахова по
сметка ***, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
внесена су ма на каса от Добринка Сашева
Влахова през 2015 г. по сметка в левове с ***,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– су мата в размер 18 218,17 лв., представляваща внесени суми на каса през 2013 г. от
Добринка Сашева Влахова по сметка в левове
с ***, в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
предоставена допълнителна парична вноска през
2011 г. от Добринка Сашева Влахова на „ДСВ
мета л комерсиа л“ – ЕООД, за подпомагане
дейността на дружеството;
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– сумата в размер 91 000 лв., представляваща
предоставена допълнителна парична вноска през
2012 г. от Добринка Сашева Влахова на „ДСВ
метал комерсиал“ – ЕООД, за подпомагане дейността на дружеството;
– сумата в размер 299 000 лв., представляваща
предоставен заем през 2013 г. от Добринка Сашева
Влахова на „ДСВ метал комерсиал“ – ЕООД;
– сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове на
„Металникс“ – ЕООД;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове на
„Никметал 1“ – ЕООД;
– сумата в размер 40 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове на
„Калорик“ – ЕООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от двамата съпрузи:
– сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес Ц 200“ с peг.
№ РВ0826КА, рама № WDB2020201A099980, двигател № 11194110003168;
– сумата в размер 32 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Лексус РХ 400“ с peг.
№ РВ3209КА, рама № JTJHW31U282057978, двигател № 3MZ0621799;
– сумата в размер 9700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес С320 ЦДИ“ с peг.
№ РВ3854РА, рама № WDB2200251A328181, двигател № 64896030003627.
Делото е насрочено за 29.04.2020 г. от 15 ч.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на спора, по реда на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението за образуваното пред ПОС дело в
„Държавен вестник“.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Федералният съвет на сдружение „Феде
рация на потребителите в България“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на сдружението на 6.03.2020 г. в 10 ч.
в София, хотел „Анел“, бул. Тодор Александров
№ 14, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на Федерацията на потребителите в
България; 2. отчетен доклад на контролния съвет;
3. промени във федералния съвет и контролния
съвет; 4. смяна на председателя на федералния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., при същия дневен ред и на същото място
и ще се счита за редовно колкото и членове да
се явят.
273
2. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска асоциация за управление на хора – БАУХ“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдружението на 12.03.2020 г. в 13 ч. в София, ул. Лъчезар
Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски
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център – партер, Софарма Ивент Център, зала 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението през 2019 г.;
2. доклад на контролния съвет на сдружението
за финансовото състояние на сдружението през
2019 г.; 3. приемане на годишни финансови отчети
на сдружението за 2019 г.; 4. освобождаване от
длъжност и от отговорност за дейността като
член на управителния съвет на сдружението
на Галина Лазарова Георгиева; 5. избор на нов
член на управителния съвет на сдружението на
мястото на освободения; 6. приемане на планпрограма и бюджет за 2020 г.; 7. разни. Съгласно
чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 27
от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще
се проведе на същото място, при същия дневен
ред един час по-късно от първоначално обявен
час, независимо от броя на представените членове. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете всеки работен ден в
седалището на сдружението.
319
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Шинбукан“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.03.2020 г. в 18 ч. в София, ул. Върбица № 8,
спортна зала „Айкибудо“, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на сдружението
за 2019 г.; 2. разглеждане на въпроса за промени
в устава на сдружението; 3. разни.
309
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „В.Л.С.С.П.З.Б“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 22.03.2020 г.
в 10 ч. в София, ул. Средорек № 5 – заседателна
зала на Великата Ложа, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на УС на „В.Л.С.С.П.З.Б“
през 2019 г.; 2. доклад на председателя на УС за
дейността му до датата на провеждане на ОС; 3.
освобождаване от отговорност на УС на сдружението за дейността му до датата на провеждане
на ОС; 4. провеждане на избори за председател
на сдружението с оглед изтичане на мандата
му; 5. избор на членове на УС на сдружението;
6. разглеждане на постъпили в канцеларията на
сдружението молби за прием на нови членове
на сдружението; 7. приемане на нови членове на
сдружението; 8. вземане на решение за промяна
на устава на сдружението; 9. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14
от устава общото събрание ще се проведе един
час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението. Писмените материали,
свързани с дневния ред на събранието, ще са на
разположение на членовете на общото събрание
в канцеларията на сдружението по седалище и
адрес на управление, считано от 13.01.2020 г.
290
1. – Председателят на съвета на фондация
„Еври к а“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 11 от устава на фондацията свиква редовно годишно заседание на
съвета на фондацията на 26.03.2020 г. в 15 ч. в
София, заседателна зала 1.5 „Запад“ към зала № 6
(вход А3) на Националния дворец на културата,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
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на фондация „Еврика“ през 2019 г.; 2. годишен
счетоводен отчет за 2019 г.; 3. доклад на одитора;
4. програми на фондацията – изменения и допълнения; 5. финансов план (бюджет) на фондация
„Еврика“ за 2020 г.; 6. други въпроси.
270
1. – Управителният съвет на Национален съюз
„Безопасност и охрана“, София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение от 2.12.2019 г. свиква
общо събрание на членовете на 26.03.2020 г. в
17 ч. в София, бул. Джеймс Баучер № 76, в зала
„София“ на Българския Червен кръст, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национален
съюз „Безопасност и охрана“ за 2019 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на НСБО за 2019 г.; 3.
освобождаване на председателя, УС и КС на
НСБО и освобождаването им от отговорност; 4.
избор на председател на НСБО; 5. избор на нов
управителен съвет и контролен съвет на НСБО;
6. приемане на план за дейността на УС на НСБО
през 2020 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час и се провежда на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
271
2. – Централният съвет на Съюза на юрис
тите в България на основание чл. 37, т. 10 от
устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (ХХVІІІ конгрес) на 27.03.2020 г. в 10 ч. в
сградата на СЮБ, София, ул. Пиротска № 7, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността
на СЮБ между двата конгреса (27-и и 28-и); 2.
отчет на бюджет 2019 г.; 3. отчет на контролната комисия; 4. приемане на бюджет 2020 г.; 5.
разни. На основание чл. 22, ал. 2 от устава на
СЮБ представителството на конгреса на дружествата е определено по 1 делегат на 15 членове.
От колективните членове по 1 делегат с право
на 3 гласа. Членовете на ЦС и КК са делегати
по право, както и председателят на Културния
дом. При липса на кворум на основание чл. 26 от
устава на СЮБ и чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
320
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на Счетоводните къщи в България“ на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 11.6
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на своите членове на 29.05.2020 г. в
14 ч. в седалището на сдружението – София,
район „Илинден“, ул. Нишка № 172, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
сдружението; 2. избор на председател; 3. избор
на управителен съвет; 4. избор на контрольор;
5. решение за вливане в друга професионална
организация; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11.7, ал. 2 от
устава на сдружението събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе колкото и членове
да са се явили. Всички материали във връзка с
общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението в офиса, считано от
2.01.2020 г.
268
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6. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Раковски“ – Ивайловград, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 5,
т. 3 от устава на клуба свиква общо събрание
на 13.03.2020 г. в 18 ч. в Клуба на ловеца, Ивайловград, ул. България № 46, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на клуба през 2019 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет през 2019 г.; 3. приемане на
годишен финансов отчет за 2019 г. и доклад за
дейността на сдружението през 2019 г.; 4. приемане на бюджета на Футболен клуб „Раковски“
за 2020 г.; 5. определяне размера на членски
внос във Футболен клуб „Раковски“ за 2021 г.; 6.
промяна в устава на сдружението, както следва:
премахване на възможността юридически лица
да членуват в клуба поради изискванията на
Закона за физическото възпитание и спорта;
промяна в начина на публикуване на поканата
за свикване на общото събрание на сдружението;
7. разни. Поканват се всички членове на клуба
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в офиса на клуба. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19,
ал. 1 от устава ОС ще се проведе в 19 ч. същия
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ден, на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да са регистрирани.
269
3 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „ Х е б ъ р“
МПК – Пазард ж ик, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
10.03.2020 г. в 10 ч. в спортна зала „Васил Левски“,
Пазарджик, пл. Васил Левски № 5, при следния
дневен ред: 1. финансов отчет за 2019 г.; 2. отчет за работата на клуба за 2019 г.; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. промяна в устава на
клуба; 5. други. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове на
общото събрание да са се явили.
299
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Детска футболна школа Лъвчета“,
Суворово, на основание чл. 24, ал. 1 от устава на
сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.03.2020 г. в 18 ч. в Суворово, зала
№ 1 на Община Суворово, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността; 2. промени в устава;
3. избор на УС; 4. разни.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз
пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 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.
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.
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