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Министерски съвет
 Решение № 717 от 4 октомври 2010 г.
за откриване на производство за изда
ване на разрешение за търсене и про
учване на нефт и природен газ – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в
площ „Блок 1 Нови пазар“, разположена
на територията на областите Раз
град, Силистра, Добрич, Шумен и Вар
на, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
 Решение № 767 от 22 октомври 2010 г.
за откриване на производство за изда
ване на разрешение за търсене и про
учване на нефт и природен газ – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в
площ „Блок 2 Силистра“, разположена на
територията на областите Силистра
и Добрич, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

 Решение № 34 от 20 януари 2011 г. за
приемане на Отчета за изпълнение
то на Националната статистическа
програма и за дейността на Нацио
налния статистически институт
през 2010 г. и приемане на Национална
статистическа програма за 2011 г.
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Министерство на финансите
 Правилник за изменение и допълне
ние на Правилника за прилагане на
Закона за данък върху добавената
стойност
113
Комисия за защита
на конкуренцията
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 Правилник за изменение и допълне
ние на Устройствения правилник на
Комисията за защита на конкуренцията
119
Министерство на здравеопазването
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 18 от 2005 г. за критери
ите, показателите и методиката за
акредитация на лечебните заведения 120

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УК АЗ № 15

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от
ХLI Народно събрание на 19 януари 2011 г.
Издаден в София на 26 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г. и бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 99, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думата „кратковременно“ се заменя с „платено и безплатно“.
2. Изречение второ се заличава.
§ 2. В чл. 165, ал. 2, т. 6 думата „и“ се заменя с „и/или“.
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§ 3. В чл. 167, ал. 2, т. 2 думата „кратковременно“ се заличава.
§ 4. В чл. 168, ал. 1 думата „и“ се замeня
с „и/или“.
§ 5. В чл. 182 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;
в) в т. 4 числото „150“ се заменя с „200“,
а думите „и един месец лишаване от право
да управлява моторно превозно средство“ се
заличават;
г) в т. 5 числото „41“ се заменя с „40“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и два
месеца лишаване от право да управлява моторно
превозно средство“ се заличават;
д) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“,
числото „250“ се заменя с „350“, а след думата
„средство“ се поставя запетая и се добавя „като
за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50
km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;
в) в т. 3 числото „50“ се заменя със „100“;
г) в т. 4 числото „100“ се заменя със „150“,
а думите „и един месец лишаване от право
да управлява моторно превозно средство“ се
заличават;
д) в т. 5 числото „150“ се заменя с „200“,
а думите „и два месеца лишаване от право
да управлява моторно превозно средство“ се
заличават;
е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“,
числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и
3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заменят с „като
за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50
km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;
в) в т. 3 числото „100“ се заменя със „150“,
а думите „и един месец лишаване от право
да управлява моторно превозно средство“ се
заличават;
г) в т. 4 числото „200“ се заменя с „250“,
а думите „и два месеца лишаване от право
да управлява моторно превозно средство“ се
заличават;
д) в т. 5 числото „300“ се заменя с „400“,
а думите „и три месеца лишаване от право
да управлява моторно превозно средство“ се
заличават;
е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“,
числото „400“ се заменя с „500“, а след думата
„средство“ се поставя запетая и се добавя „като
за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50
km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5,
ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 е повторно, наказанието
е предвидената за съответното нарушение гло-
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ба в двоен размер, а за повторно нарушение
по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за
съответното нарушение глоба в двоен размер
и лишаване от право да се управлява моторно
превозно средство за срок три месеца.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6,
ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното
нарушение глоба в двоен размер и лишаване от
право да управлява моторно превозно средство
за срок 6 месеца.“
§ 6. В чл. 183 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 10 се отменя.
2. В ал. 4 се създава т. 12:
„12. управлява моторно превозно средство
по пътна лента, сигнализирана за движение
само на пътни превозни средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници, без да
има право на това.“
§ 7. В чл. 188 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушението е извършено при
управление на моторно превозно средство,
собственост на юридическо лице, предвиденото
по този закон наказание се налага на неговия
законен представител или на лицето, посочено
от него, на което е предоставил управлението
на моторното превозно средство.“
§ 8. В чл. 189 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) При нарушение, установено и заснето с
техническо средство, в отсъствието на контролен
орган и на нарушител се издава електронен
фиш за налагане на глоба в размер, определен
за съответното нарушение. Електронният фиш
съдържа данни за: териториалната структура
на Министерството на вътрешните работи, на
чиято територия е установено нарушението,
мястото, датата, точния час на извършване на
нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото
е регистрирано превозното средство, описание
на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото
на доброволното є заплащане. Образецът на
електронния фиш се утвърждава от министъра
на вътрешните работи.
(5) Електронният фиш по ал. 4 се изпраща
на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано
писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от
получаването му собственикът заплаща глобата
или предоставя в съответната териториална
структура на Министерството на вътрешните
работи писмена декларация с данни за лицето,
извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно
средство. На лицето, посочено в декларацията,
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се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4
за извършеното нарушение. Първоначално
издаденият електронен фиш се анулира.
(6) В 7-дневен срок от получаването на
електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната
структура на Министерството на вътрешните
работи. Директорът разглежда възражението и
преценява доказателствата в 7-дневен срок от
постъпването му. Издаденият електронен фиш
се анулира, ако от събраните доказателства е
установено, че:
1. моторното превозно средство е било
обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно
превозно средство със специален режим на
движение.
(7) Директорът на областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато
то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си по
ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането,
съответно – на отказа за анулиране на фиша.
(8) Електронният фиш подлежи на обжалване
по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния
фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по
ал. 6 – в 14-дневен срок от съобщаването на
отказа за анулиране на фиша.“
2. Създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) При плащане на глобата, наложена с
електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70
на сто от нейния размер. Глобата, наложена
с електронен фиш, който е бил обжалван и
потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
(10) Влизат в сила електронните фишове,
които:
1. не подлежат на обжалване;
2. не са обжалвани в срока по ал. 8;
3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.
(11) Влезлият в сила електронен фиш се смята
за влязло в сила наказателно постановление.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 12.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 13 и в нея
след думата „постановления“ се добавя „и
електронни фишове“.
5. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно
ал. 14, 15 и 16.
§ 9. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава ал. 4:
„(4) Създава се Фонд за безопасност на
движението, управляван от министъра на вътрешните работи:
1. във Фонда за безопасност на движението
постъпват средствата от глоби за нарушения,
установени с технически средства и системи,
както и средства от дарения и други приходи,
предвидени в нормативен акт;
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2. средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата
и подобряване на пътната безопасност;
3. редът и условията за управление на
средствата от фонда се определят с акт на
Министерския съвет.“
2. В § 6 се създават т. 61 и 62:
„61. „Системно“ е нарушението, извършено
три или повече пъти в едногодишен срок от
влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш,
с който на нарушителя се налага наказание за
същото по вид нарушение.
62. „Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен
или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на
постъпили и обработени данни за нарушения
от автоматизирани технически средства.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.;
изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28
и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от
1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 от
1996 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 89 и
85 от 1998 г., бр., 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92
от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108
от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27
и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 39 се създава ал. 4:
„(4) За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство
или система, в отсъствие на контролен орган и
нарушител, когато това е предвидено в закон,
овластените контролни органи могат да налагат
глоби в размер над необжалваемия минимум
по ал. 2, за което се издава електронен фиш.“
2. В глава трета наименованието на раздел V
се изменя така: „Обжалване на наказателните
постановления и на електронните фишове“.
3. В чл. 59:
а) в ал. 1 думата „подлежи“ се заменя с „и
електронният фиш подлежат“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Електронният фиш подлежи на обжалване в
определения в Закона за движението по пътищата срок.“;
в) в ал. 3 след думата „постановления“ се
добавя „и електронните фишове“.
4. В чл. 60:
а) в ал. 1 след думата „постановление“ се
добавя „и на електронния фиш“, а думата „го“
се заменя с „ги“;
б) в ал. 2 след думата „постановление“ се
добавя „или на обжалвания електронен фиш“.
5. В чл. 61, ал. 1 след думата „постановление“
се добавя „или електронния фиш“.
6. В чл. 63, ал. 1 след думата „постановление“
се добавя „или електронния фиш“.
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7. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. Доколкото в този закон няма особени правила за административнонаказателния
процес при нарушения, установени с техническо
средство или система съгласно чл. 39, ал. 4, се
прилагат разпоредбите на Закона за движението
по пътищата.“
8. След чл. 87 се създава „Допълнителна
разпоредба“ с § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон „електронен
фиш“ е електронно изявление, записано върху
хартиен, магнитен или друг носител, създадено
чрез административно-информационна система
въз основа на постъпили и обработени данни
за нарушения от автоматизирани технически
средства или системи.“
9. В „Изменение на други закони“ досегашният § 1 става § 1а.
§ 11. За нарушения, установени до влизането в
сила на този закон, се прилага досегашният ред.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1011

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 717
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 1 Нови пазар“, разположена на
територията на областите Разград, Силистра,
Добрич, Шумен и Варна, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 1 и
чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните богатства
във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и § 1, т. 24а от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на суров
нефт и природен газ в площ „Блок 1 Нови пазар“, разположена на територията на областите
Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, с
размер 4398 km2, с координатни точки от № 1
до № 12 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
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4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа в
размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се закупуват в стая № 813 в сградата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: ул. Триадица 8, София, в определения
по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда, бонуси, обучение, притежаваните управленски и финансови възможности,
както е предвидено в конкурсните книжа.
11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена в
конкурсните книжа.
12. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на известието до него за недопускането му.
13. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
14. Заявленията за участие в конкурса и предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на адрес:
ул. Триадица 8, София, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за
подземните богатства.
15. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
16. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
17. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
17.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната страница на Министерския съвет.
17.2. Да организира и проведе конкурса.
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18. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 1
Списък на координатите
Координатна система WGS 84
№

Географска
дължина

Географска
ширина

1.

27.000000

43.765300

2.

28.000000

43.761200

3.

28.000000

43.743499

4.

27.969000

43.736500

5.

28.002442

43.448378

6.

28.000000

43.256597

7.

27.601900

43.256600

8.

27.601867

43.276767

9.

27.159606

43.277669

10.

27.159558

43.259661

11.

27.011711

43.259581

12.

27.011717

43.295597

1228

РЕШЕНИЕ № 767
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 2 Силистра“, разположена на
територията на областите Силистра и Добрич, и за уведомление за предоставяне на
разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 1
и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и § 1,
т. 24а от допълнителната разпоредба на Закона
за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площ „Блок 2 Силистра“, разположена на територията на областите Силистра и
Добрич, с размер 2652 кв. км, с координати на
точките от № 1 до № 10 съгласно приложението.
2. Предоставянето на разрешението по т. 1
ще се извърши чрез конкурс.

ВЕСТНИК
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3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват от стая № 813 в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София, в
определения по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда и обучение, бонуси и притежаваните управленски и финансови възможности,
както е предвидено в конкурсните книжа.
11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платими до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена в
конкурсните книжа.
12. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на известието до него за недопускането му.
13. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща след подписването на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
14. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес ул. Триадица 8, София, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за
подземните богатства.
15. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
16. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
17. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
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17.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната страница на Министерския съвет.
17.2. Да организира и проведе конкурса.
18. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 1
Списък на координатите
Координатна система WGS 84
№
1.

Географска
дължина
27.000000

Географска
ширина
44.132600

Държавна граница
2.

28.577300

43.739000

3.

28.574400

43.732600

4.

28.571800

43.722600

5.

28.435000

43.722000

6.

28.426500

43.687300

7.

28.075700

43.760500

8.

28.000000

43.743700

9.

28.000000

43.761200

10.

27.000000

43.765300
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РЕШЕНИЕ № 34
ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.

за приемане на Отчета за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт през 2010 г. и приемане на Национална статистическа програма за 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1 във връзка с
чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма за 2010 г.,
приета с Решение № 49 на Министерския съвет от 2010 г., и за дейността на Националния
статистически институт за 2010 г.
2. Приема Национална статистическа програма за 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ВЕСТНИК
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за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2010 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Отчетът е разработен в съответствие с чл. 9,
т. 6 на Закона за статистиката и представя
изпълнението на задачите от Националната
статистическа програма и дейността на НСИ
и другите органи на статистиката през 2010 г.
Описани са постигнатите резултати по изпълнението на приоритетите от Стратегията
за развитие на Националната статистическа
система 2008 – 2012 и извършените дейности
по производство на статистическа информация
в отделните тематични области: демографска
и социална статистика, макроикономическа
статистика, бизнес статистика и многоотраслова и регионална статистика. Представени
са резултатите от разпространението на статистически продукти и услуги, осъщественото
европейско и международно сътрудничество,
както и ресурсното осигуряване на НСИ. Специално внимание е отделено на проведените за
първи път изследвания и дейности в работата
на института.
През 2010 г. продължи подготовката за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Дейностите бяха насочени към разработването
на методологичната база на преброяването в
съответствие с българското и европейското
законодателство. Беше разработена и приета
от Министерския съвет Програмата за преброяването на населението и жилищния фонд
в Република България през 2011 г. Разработен
беше и инструментариумът за преброяването.
За първи път се предвижда въвеждането на нов
метод на регистрация на данните – попълване
на електронен формуляр по интернет.
От 1 до 14 септември 2010 г. се проведе
пробно преброяване на населението и жилищния
фонд като етап от подготовката за провеждане
на преброяването. Успешно бяха изпълнени
основните цели на пробното преброяване.
С цел получаване на предварителни данни за нагласата на гражданите на Република
България да участват в Преброяване 2011
чрез интернет за първи път в анкетната карта
за използването на ИКТ от домакинствата
и лицата беше тестван модул „Преброяване
2011“, който осигури надеждна информация за
пробното преброяване, проведено през 2010 г.,
и предстоящото изчерпателно преброяване на
населението и жилищния фонд, което ще се
проведе през февруари 2011 г.
През изминалата година продължи работата
по изпълнение на приоритетите от Стратегията
за развитие на Националната статистическа
система на Република България 2008 – 2012
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и Статистическата програма на Общността
за периода 2008 – 2012 г. Направени бяха
инвестиции в съвременни информационни и
комуникационни технологии, позволяващи онлайн подаване на данни от отчетните единици
и съкращаване на сроковете за производство
и разпространение на статистическата информация. Постигнаха се съществени резултати
в намаляването на натоварването на респондентите чрез опростяване на въпросниците, в
повишаване на качеството на статистическата
информация и усъвършенстването на нейното
разпространение.
През 2010 г. се засили доверието към официалната статистика у нас и се повиши нейният
авторитет в рамките на Европейската статистическа система и международните статистически
организации.
І. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2010 Г.
• Реализира се проект „Единна входна
точка“ съвместно с Националната агенция по
приходите за представяне на годишните отчети
за дейността от предприятията само пред една
от институциите, като по този начин беше намалена значително административната тежест
на респондентите.
• Успешно се внедри в реална експлоатация
новата Информационна система „Индекси на
цените на производител“ за събиране, обработка, проверка и предоставяне на статистическа
информация за цените на производител в промишлеността и услугите, която доведе до ускоряване и улесняване на обработката на данните.
• Извърши се календарно и сезонно изглаждане на динамичните редове от краткосрочната
бизнес статистика (КБС) по хармонизирана
европейска методология за данните за индустриалното производство, строителната продукция
и оборота в търговията на дребно за периода
2000 – 2010 година.
• Започна публикуване на показатели за
бедност и социално включване.
• Изготви се и се публикува на интернет
страницата на НСИ електронната специализирана двуезична публикация „Образование и
обучение на възрастни“.
• Направи се самооценка за качеството
на статистическата информация в рамките на
Националната статистическа система (НСС).
За първи път през 2010 година:
• България започна да подава на Евростат
тримесечни данни за транзитните превози по
вътрешни водни пътища в резултат на сключеното споразумение между Националния институт по статистика на Румъния и Националния
статистически институт на България за обмен
на статистически данни.
• Реализира се допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот“ към
Наблюдението на работната сила съгласно
Регламент (ЕО) № 207/2008 на Комисията.
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• Публикуват се в интернет страницата на
НСИ показатели за тоталния коефициент за
плодовитост и средната възраст на майката при
раждане, изчислени по статистически райони,
области и местоживеене за шестгодишен период.
• Събраха се данни за участието на възрастни
в програми за професионално образование и
обучение, провеждани в Центровете за професионално обучение и в професионалните
гимназии и колежи в условията на добра междуведомствена координация с Министерството
на образованието, младежта и науката (МОМН)
и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и с помощта
на нов статистически електронен въпросник.
• Проведе се статистическо изследване с
електронен формуляр на дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. броя,
с което се осигури информация за дейността
на най-големите библиотеки в страната. Нов
електронен формуляр се въведе и за изследването на филмовото производство.
• Предоставиха се данни за лекарите по
специалности, по два списъка на специалностите – подробен и съкратен, съдържащ седем
обобщени категории. Също за първи път се
предоставиха данни за завършилите висши медицински университети по специалности – лекари,
лекари по дентална медицина, фармацевти,
медицински сестри и акушерки.
• Попълни се нов въпросник с регионални
данни за околната среда, предназначен да удовлетвори статистическите потребности на ЕК.
Въпросникът обхваща показатели от областите
на околната среда, енергетиката и транспорта. За
първа година се въведе и електронен формуляр
за събиране на информацията за изследването
на отпадъци от дейността.
• Публикува се информация за основните резултати от Европейското изследване на доходите
и условията на живот, провеждано по единна
методология във всички европейски страни.
Изследването е създадено с цел да установи
обща рамка за систематично производство на
данни за доходите и условията на живот като
база за пресмятане на структурни показатели за
сравнителен анализ на ниво Европейски съюз
за разпределението на доходите и проявлението
на бедността и социалната изолация.
• НСИ откри на своя интернет сайт нова
рубрика „Европа 2020“, където за първи път се
публикува актуална статистическа информация
за България по поставените Общоевропейски
цели в приетата от Европейската комисия
стратегия „Европа 2020“.
За първи път през 2010 г. НСИ разработи
и въведе:
• Сезонно изгладени тримесечни данни
за БВП – общо и по компоненти за периода
1997 – 2010 г., и сезонно изгладени данни за
резултатите от бизнес наблюденията.
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• Онлайн Калкулатор за изчисляване на
личната инфлация на интернет страницата
на института. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
• Онлайн обработка на информацията за
потребителските цени.
• Нов раздел – IX. „Финансови активи
и пасиви“, към тримесечното статистическо
наблюдение за финансовите резултати на
предприятията.
• В рамките на експериментално изследване,
проведено от Евростат, се осигури информация
по един от основните показатели за мониторинг
на Европейското изследователско пространство – „Национално публично финансиране
на транснационално координираните научни
изследвания“.
През 2010 година:
• Внедри се система за управление на потребителски запитвания, разработена на основата
на най-добрите практики за „Support Center“
и „IT Service Management“, с което се изгради
инфраструктура на подпомагащ център за цялата институция.
• Заработи „Call Center“ за извършване
на специализирани анкетни проучвания чрез
телефонни интервюта, с което се реализират
нови технологични решения за улеснение на
респондентите и финансови икономии.
• Създаде се архитектурата на аналитична
среда, базирана на последната версия на SPSS
Statistics Server 18.0 платформата, с която се
разработи Data Warehouse за изходи на информационна система „Бизнес статистика“.
Аналитичната среда е основа за разработване
на изходи от различни бази данни (Informix,
Oracle , SQL Server и др.), с които са реализирани информационните системи в НСИ.
ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
ОТ СТРАТЕГИЯТА
ІІ.1. НАМАЛЯВАНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
През изминалата година НСИ продължи да
полага усилия за намаляването на натоварването
на респондентите, свързано със задълженията
на стопанските и нестопанските организации,
домакинствата и гражданите по предоставяне на
първични статистически данни, в две основни
направления:
• по-широко използване на административни
източници на данни;
• оптимизиране на организацията на производството на информация и на статистическия
инструментариум.
С реализацията на съвместния проект „Единна входна точка“ се преустановява досегашната
практика една и съща финансова информация
да се представя и пред НАП, и пред НСИ,
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което значително улеснява бизнеса и спестява
време и средства на респондентите. Подаването
на информация се реализира чрез информационна система „Бизнес статистика“ за онлайн
въвеждане на годишните отчети за дейността,
като броят на респондентите, предпочели този
начин на представяне на Годишния отчет за
дейността (ГОД), е нараснал с близо 60 % в
сравнение с предходната година.
През 2010 г. продължи работата по проучване на съдържанието, обхвата и пригодността
на данните за статистически цели в информационните системи на МОМН за средното и
висшето образование. Използването на част
от данните от тези системи за статистически
цели ще намали в бъдеще натоварването на
респондентите и ще даде възможност за подобряване на качеството на статистическите
данни чрез по-висока точност на статистическите оценки.
С цел намаляване на натовареността на
респондентите беше въведен праг за опростено деклариране на сделки с ниски стойности.
Предвижда се и намаляване на броя на показателите, които трябва да бъдат декларирани
от Интрастат операторите през 2011 г. – ще
отпадне задължението за попълване на полето
„статистическа процедура“ в Интрастат декларацията. През 2010 г. НСИ задълбочи работата по осъществяване на директни контакти
с Интрастат операторите за установяване на
затрудненията, които срещат, за оказване на
методологична помощ при възникнали казуси
при декларирането на данните, както и за
допълнителна проверка и потвърждаване на
подадената информация. Практиката показа,
че по този начин се подпомагат и улесняват
респондентите при подаване на Интрастат
декларации, което води и до подобряване на
качеството на първичните данни.
За разработването на тримесечните и годишните данни за брутната продукция от рибното
стопанство се използват административни данни
на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури. От Националната статистическа
програма за 2010 г. отпаднаха наблюденията за
производство, улов и продажби на вътрешния
пазар на сладководни видове риби и животни,
вкл. генофонд, и за производство, улов и за
продажби на вътрешния пазар на черноморска и океанска риба, соленоводни животни и
продукти от тях.
Усилията на отдел „Статистика на околната
среда и енергетиката“ в тази насока са свързани с предприемането на мерки за по-широко
използване на информация от административни
източници (МОСВ, ИАОС, МЗХ и др.) в областта на статистиката на водите и отпадъците,
внедряване на подходящи извадкови техники,
както и въвеждането на електронни въпросници
за събиране на информация.
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Отпаднаха наблюденията за пенсии и помощи и за вземания и задължения по сектори
на икономиката, за които източник на информацията са съответно НОИ и БНБ.
ІІ.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ
Оценката на качеството на статистическата информация е едно от приоритетните
направления в развитието на Европейската
статистическа система. Измерването на качеството се основава на заложените в Кодекса на
европейската статистическа практика критерии
за качество на статистическата информация:
приложимост, точност, навременност и точност на представяне, достъпност и яснота,
сравнимост и свързаност. Една статистическа
информация е качествена, когато отговоря на
всички критерии за качество.
През 2010 г. бяха проведени редица дейности, насочени към усъвършенстване на методологията на статистическите изследвания
и повишаване на надеждността и точността
на статистическата информация. Конкретните
действия по обогатяване на съдържанието на
статистическите изследвания, внедряване на
мерки за намаляване на броя на неотговорилите, подобряване на извадковите техники и
усъвършенстване на методиката за оценка на
неотговорилите респонденти или липсващи
отговори за отделните изследвания са описани
в раздел „Отчет по тематични области“.
Средство за повишаване на качеството на
статистическата информация и постигането на
специфичните цели на статистическата система
е хармонизирането на понятията и дефинициите
в ЕСС на основата на международно приети
стандарти. През 2010 г. НСИ продължи да
разработва доклади за качеството в основните
статистически изследвания, следвайки стандартите на Евростат, които бяха публикувани и в
интранет страницата на НСИ.
През 2010 г. НСИ продължи да работи по
изпълнението на препоръките от партньорската проверка по внедряването на Кодекса на
европейската статистическа практика, извършена от Евростат през април 2007 година. На
Евростат беше изпратен доклад за напредъка
по изпълнение на препоръките за периода май
2009 – март 2010 година.
През 2010 г. НСИ продължи работата по
проекта „Осигуряване на качеството в Националната статистическа система“. В резултат
беше направена самооценка за качеството на
статистическата информация в Националната
статистическа система, бяха разработени насоки
за критериите по качеството в НСС и актуализирани някои методологични документи за
качеството в НСИ. На проведения в рамките
НСС семинар с участие на представители на
другите органи на статистиката и потребители
на статистическа информация бяха представени
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резултатите от проекта и обсъдени насоките за
осигуряване на качеството на статистическата
информация в бъдеще.
Подготвен беше национален план за подобряване на качеството на данните от Наблюдението на работната сила съгласно препоръки на
Евростат. Осигурена беше пълна хармонизация
на показателите по структурната бизнес статистика (СБС) в съответствие с изискванията на
преработения Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по СБС и
допълващите го регламенти, като са формирани
и сериите с данни за единиците по вид дейност
и за направените нематериални инвестиции в
индустрията и строителството.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 на Европейския парламент и на
Съвета относно КБС беше разработена методика за календарно и сезонно изглаждане на
данните за отработените часове за дейностите
строителство и индустрия. Подобрена беше навременността на изготвяната информация, като
са съкратени сроковете за въвеждане, обработка,
анализ и разпространение чрез внедрените информационни системи. С въвеждането на офлайн
режим за годишно отчитане на дейността на
видовете предприятия се разработи програмно
вход с контроли за отделните сборни показатели и за връзките между отделните документи,
което допринесе за повишаване качеството на
статистическата информация.
През 2010 г. продължиха усилията за повишаване на качеството на данните за вноса и
износа на стоки. Съвместно с експертите от НАП
бяха обсъдени възможностите за по-пълното
използване на данните по ДДС, декларирани
от другите страни – членки на ЕС, за контрол
на качеството на Интрастат данните. Бяха извършени допълнителни проучвания, свързани
с по-ефективното използване на данните и от
други административни източници, като корабен
регистър и регистър на въздухоплавателните
средства. С цел повишаване на качеството на
информацията за търговията на стоки в рамките на ЕС и намаляване на асиметрията в
Интрастат данните беше направена съпоставка
на информацията на България и на насрещните
потоци, декларирани от другите европейски
страни. Направеният анализ на данните спомогна за откриване на най-големите асиметрии,
както и за дефиниране на причините, които ги
пораждат. Набелязани бяха конкретни мерки
за текущо установяване на по-значителните
различия в данните и начините за своевременното елиминиране в бъдеще на причините за
асиметриите по системата Интрастат.
Качеството на информацията е основен
приоритет на Евростат, който е пряко изразен
в „Доклади за качеството“. Съгласно изискванията на Европейската комисия и на Регламент
(EО) № 2150/2002 на Европейския парламент
и на Съвета за статистика на отпадъците НСИ

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

докладва в срок статистически данни за отпадъците, придружени от доклад за качеството.
Докладът включва описание на използваната
методология и системата за докладване на
информацията.
ІІ.3. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Разпространението на статистическа информация е основна дейност на НСС, която
се основава на принципите на: равен достъп
на всички потребители до предлаганите информационни продукти и услуги; обективност
и безпристрастност на разпространяваната
информация; навременност и точност при
предоставяне на информацията; опазване на
статистическата тайна; достъпност и лесна
интерпретация на информацията; осигуряване на възможно най-голям брой безплатни
стандартизирани публикации и услуги; поддържане на постоянен контакт с потребителите;
разширяване на дела на публикациите на
английски език.
През 2010 г. стартира новата английска
версия на сайта на НСИ, която съответства
по отношение на съдържанието и дизайна
на българската версия. И през тази година
продължи тенденцията за увеличаване на
посещаемостта на сайта на НСИ. Сайтът
беше посетен 7 669 936 пъти, като уникалните посещения бяха 1 472 656. Средно на ден
сайтът беше посещаван 21 014 пъти, като в
деня с най-голяма посещаемост – 29 март
2010 г., посещенията бяха 134 131. Към края
на годината на разположение на потребителите на сайта бяха 1230 динамични реда, 1414
последни актуални данни, 448 метаданни и 283
методологични документа в 34 статистически
рубрики, съответно на български и английски
език. През годината бяха публикувани още 446
прессъобщения, 120 новини и други материали.
НСИ откри нови подрубрики „Възобновяеми енергийни източници“ и „Структурни
индикатори в енергетиката“ към тематичната
рубрика „Енергетика“ на интернет страницата
си (www.nsi.bg).
През 2010 г. бяха разработени и пуснати в
експлоатация два нови специализирани сайта. Първият съдържа информация за 96-ата
конференция на генералните директори на
националните статистически институти на ЕС,
която се проведе в София от 29 септември до
1 октомври 2010 година. Вторият е посветен
на преброяването на населението и жилищния
фонд в Република България през 2011 година.
В него се публикува актуална информация за
преброяването, както и ще се публикуват резултати от провеждането му.
В началото на 2010 г. за първи път беше
публикуван на интернет страницата на НСИ
онлайн Калкулатор за изчисляване на личната
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инфлация. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
През 2010 г. отново приоритет в дейността
на библиотеката на НСИ беше предоставяне
на свободен онлайн достъп до библиотечните дигитални информационни ресурси.
Създаването на потребителски ориентирана
дигитална база данни – конвертиране на
PDF файлове в PDF страници, извеждане на
съдържание, пълен текст и индекс на електронното издание, бяха основните задачи на
библиотечните специалисти. Чрез софтуерна
обработка бяха конвертирани 240 PDF файла
дигитална информация в 55 964 PDF дигитални
страници. Обработените бази бяха прикачени
към iLib-навигатор в електронния каталог на
интегрираната информационнотърсеща библиотечна система. Извършените дейности дадоха
възможност за пълен и свободен интернет
достъп до създадените дигитални ресурси в
глобален мащаб.
През отчетния период дигиталната библиотека на НСИ беше посетена от 14 117 потребители, които са осъществили 31 848 справки
в дигиталната база данни. В читалнята на
библиотеката бяха обслужени 1294 потребители
на статистическа информация. Използваната
литература е 9108 библиотечни единици.
През 2010 г. продължи процесът на сканиране на статистическите публикации на НСИ. В
дигиталния център на библиотеката бяха създадени и обработени 8554 дигитални страници.
Продължи редакцията на електронния каталог,
както и процесите на пресигниране и баркодиране на библиотечния фонд. Беше осъществен
международен книгообмен със статистически
служби и международни организации. През
годината бяха продадени 180 хартиени и 181
дигитални публикации. За обслужването на
клиентите, закупуващи публикации на НСИ,
беше внедрен софтуер от типа на електронен
магазин, който предоставя информация на
потребителите за наличните издания в реално
време през интернет.
През 2010 г. продължи поддържането на
средствата за съхранение и разпространение
на данните за външнотърговската дейност,
основани на използването на онлайн аналитични обработки (Business Intelligence) и портала
за достъп до макроданните от ИС „Външна
търговия“.
НСИ разпространи данните чрез интернет
и специализираната електронна публикация
„Книгоиздаване и печат“. С финансовата помощ на ЕК беше издадена електронна версия
на „Статистически показатели за системите на
здравеопазване – методология и дефиниции“.
Публикацията съдържа превод на български език
на използваните от Евростат, Организацията
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за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) и Световната здравна организация
(СЗО) единни дефиниции и показатели за лечебните заведения и дейността им – медицински
персонал; статистически показатели за ресурсите – болници, леглови фонд и високотехнологично оборудване; дефиниции за данните, отнасящи
се до пациентите. Публикацията съдържа и
дефиниции за болничната заболеваемост, както
и описание на Международния кратък списък
за изчисляване на болничната заболеваемост
на Евростат, ОИСР и СЗО. Описани са статистическите изследвания, провеждани от двете
ведомства – органи на статистиката в областта
на здравеопазването – НСИ и НЦЗИ, чрез
които се осигурява информация за лечебните
и здравните заведения и дейността им; национални практики и дефиниции; данни, които
се предоставят на Евростат.
Поради нарасналия интерес към данните
за вноса и износа на страната ни и с цел да
се улеснят потребителите на статистическа
информация отдел „Статистика на външната
търговия“ започна да подготвя и публикува
ежемесечно по две прессъобщения – съответно
за търговията с трети страни (Екстрастат) и за
търговията в рамките на ЕС (Интрастат) при
оповестяване на новите месечни данни.
НСИ публикува годишното издание „България 2009 – статистическа панорама“. В него
бяха анализирани демографското, социалното и
икономическото развитие на Република България през 2009 година. Направени са сравнения
с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни
промени в страната. През изминалата година
НСИ публикуваше на интернет страницата
си аналитичния тримесечен обзор „Ключови
показатели за България“ с данни, коментари
и графики на основни макроикономически
показатели, систематизирани в следните теми:
производство, индивидуално потребление,
инвестиции, пазар на труда, международни
трансакции, цени и парични и финансови
показатели. Издадена беше втора разширена
двуезична (на български и английски език)
публикация „Устойчиво развитие на България“.
Дейността на отдел „Връзки с потребителите“
може да бъде обобщена в следните основни
насоки: предоставяне на статистически информационни продукти и услуги, консултиране и
насочване на потребителите от различните
потребителски групи, популяризиране на дейността на НСС. От 1.09.2010 г. в НСИ работи
Информационната система за управление и
отчитане на потребителските заявки в отдел
„Връзки с потребителите“.
Като основна тенденция се наблюдава намаляването на броя на заявките, в които се
заявява информация само по един показател,
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като се увеличават комплексните заявки, изискващи изготвяне на специфични допълнителни
обработки по дефинирани от потребителите
критерии и предоставяне на набор от показатели от различни статистически изследвания.
Договори се сключват при заявки, изискващи
сложни разработки и предоставяне на информация най-вече по показатели извън Списъка на
стандартните статистически показатели. След
пускането в действие на новата интернет страница на НСИ (от края на 2009 г.) голяма част
от информацията, търсена чрез потребителски
заявки, вече може да бъде намерена в интернет
страницата на института. Във връзка с това се
увеличи значително дейността по консултиране на потребителите, оказване на помощ при
работа и навигиране в интернет страницата.
Общият брой на постъпилите потребителски
заявки за 2010 г. е 1947 броя. Динамиката на
потребителските заявки по месеци е представена
на следната графика:
Потребителски заявки през 2010 по месеци
Брой
400
350
300
250
200
150
100
50
0
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Динамиката на отговорените телефонни
обаждания от експерти на отдел „Връзки с потребителите“ е изразена чрез входящия трафик
на телефоните, обслужвани от експерти в отдела.
Отговори на телефонни обаждания
(Брой)
Период

Приемна на
НСИ

Всички останали телефони в
отдела

Общо

01.0130.06.2010 г.

2666

2821

5487

01.0731.10.2010 г.

1948

1188

3136

01.0131.11.2010 г.

4614

4009

8623

Предоставяне на информация по предварително дефинирани критерии и обхват, като
клиентът депозира официално запитване за вида
и начина на предоставяне на информацията.
Информацията на тези потребители се подготвя
приоритетно след официалното публикуване
на съответните данни съгласно Календара за
предоставяне на резултатите от статистическите
изследвания. Данните се предоставят чрез придружителни официални писма или се изпращат
по електронен път.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Отговори на периодични заявки
(Брой)
Периодични заявки от страната към
31.10.2010 г.

28

Месечни емисии

141

Тримесечни емисии

48

Общо емисии

189

Периодични заявки от чужбина към
31.10.2010 г.

3

Месечни емисии

25

Тримесечни емисии

16

Общо емисии

41

Към 31.10.2010 г. в отдела се обслужват 29
сключени споразумения за информационен
обмен с министерства, ведомства и агенции.
През 2010 г. бяха сключени две нови споразумения с МОСВ и ИАОС, с шест институции
е стартирала процедура по актуализиране на
съществуващите или подписване на нови споразумения.
Сключени споразумения
(Брой)
Сключени споразумения към
31.10.2010 г.

29

Месечни емисии

86

Тримесечни емисии

74

Годишни емисии

2

Общо емисии

162

Предоставя се също информация по въпросници на международни организации съгласно
поети ангажименти на страната. Общият брой
на обслужените въпросници е 28 броя.
Въпросници
(Брой)
Общ брой постъпили въпросници към
31.10. 2010 г.
Еднократно постъпили въпросници
Периодично обслужвани въпросници

28
7
21

Годишни емисии по периодични въпросници

14

Месечни емисии по периодични въпросници

3

Тримесечни емисии по периодични въпросници

2

Периодични въпросници, по които се
предоставя информация при поискване

2

Общ брой еднократни емисии

7

Общо емисии

28
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През 2010 г. продължи изследването на удовлетвореността на потребителите от предоставяните статистически информационни продукти
и услуги. Анкетната карта е публикувана и в
интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg).
В продължение на политиката по популяризиране на дейността на НСИ в края на юли
2010 г. беше проведен семинар с български
студенти, повечето от които живеят и учат в
чужбина. Част от студентите изявиха желание
да добият представа за разпространението на
статистически продукти и услуги и работата с
потребители на статистическа информация и
като резултат петима студенти от СУ, УНСС и
Durum University (Великобритания) проведоха
своя стаж в отдел „Връзки с потребителите“.
ІІ.4. УСКОРЕНО ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
За да отговори на променените изисквания,
породени от влезлите в сила през 2010 г. нови
европейски регламенти в областта на търговията със стоки, беше усъвършенствана Информационна система „Външна търговия“. През
2010 г. бяха осигурени средства и технологии,
осигуряващи ефективно обхващане, обработка
и разпространение на качествени статистически
услуги с цел запазването на НСИ като основен
доставчик на статистически продукти и услуги за всички групи потребители от страната,
Евростат и други международни организации.
За целите на проект „Преброяване 2011“
(е-Преброяване) беше инсталирано и конфигурирано високопроизводително сървърно и
комуникационно оборудване за осигуряване
на критичния капацитет и сигурност по време
на е-Преброяването. Това включва:
• приемане, осигуряване на подходяща среда
за инсталиране и проверка за работоспособност на високопроизводителни „rack“ сървъри,
дискова запомняща система;
• конфигуриране и настройки на Cisco активно мрежово оборудване за „load balancing“
и сигурност за осигуряване на капацитета и
надеждна интернет среда.
Информационната система „Преброяване
2011“ се разработва, като се използват последните технологични решения на Microsoft
Corporation, като Internet Information Server 7.5,
NET Framework 4.0, ASP. NET 4.0, ASP.NET MVC
2.0 и SQL Server 2008 R2 x 64 Enterprise Edition.
През 2010 г. беше извършена замяна на старо
комуникационно оборудване в корпоративната
мрежа на НСИ с нови активни комуникационни
устройства CISCO и 3COM, поддържащи протоколи за рутиране ARP, OSFR, EiGRP, BGR
и производителност 46 Mbps. Тези устройства
дават възможност за отдалечено администриране и поддържане на криптирани VPN канали
до ТСБ. Мигрирана беше предоставяната VPN
услуга за ИС „Бизнес статистика“ върху Националната мрежа на държавната администрация
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(НМДА). Осигурена беше висококачествена
поддръжка на техническата и комуникационната инфраструктура за преминаване в режим
на използване 24/7. Създаде се архитектура
на аналитична среда, базирана на последната
версия на SPSS Statistics Server 18.0 платформа,
с която се разработи Data Warehouse за изходи
на информационна система „Бизнес статистика“.
Аналитичната среда е основа за разработване
на изходи от различни бази данни (Informix,
Oracle , SQL Server и др.), с които са реализирани информационните системи в НСИ.
ІІ.5. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА
НА ТРУД
Подробности по този приоритет на Стратегията за развитие на Националната статистическа
система на Република България 2008 – 2012 са
описани в раздел „Ресурсно осигуряване“.
ІІ.6. РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ПАРТНЬОРСТВО И МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2010 г. НСИ се утвърди като напълно
равностоен партньор в рамките на Европейската статистическа система, участва активно
в работата на ООН и успешно продължи
политиката си на развитие на регионалното
и двустранното сътрудничество. Най-важните
събития през 2010 г., които коренно промениха
в положителна посока имиджа на българската
статистика на международната сцена, бяха:
• България беше домакин на 96-ата Конференция на ръководителите на статистическите
служби на страните – членки на ЕС, и на Шестото заседание на Комитета на Европейската
статистическа система (КЕСС), по време на
които беше обсъден и приет т.нар. Меморандум
от София, посветен на основните въпроси от
тематиката на срещата – измерване на прогреса,
напредъка и благосъстоянието.
• Председателят на НСИ участва активно в
работата на различни стратегически групи към
Комитета на ЕСС, в т.ч. Групата за партньорство, в която се формира бъдещата политика
за развитие на ЕСС и се разработват статистическите показатели за стратегия „Европа 2020“.
• България беше една от 55-те държави,
съавтори на резолюцията на Общото събрание
на ООН, с която се взе решение за честване
за първи път в света на Световния ден на статистиката – 20 октомври 2010 година.
• НСИ се утвърди като надежден партньор в
съвместния проект с Федералната статистическа
служба на Германия (DESTATIS) „Помощ на
Държавния статистически комитет на Азербайджан за достигане на европейските стандарти
в областта на националните сметки, ненаблюдаваната икономика, бизнес статистиката и
индекса на цените на производител“.
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96-ата Конференция на ръководителите на
статистическите служби на страните – членки
на ЕС (DGINS)
Голяма част от международната дейност на
НСИ през 2010 г. беше свързана с подготовката и провеждането на 96-ата Конференция
на генералните директори на статистическите
служби на ЕС (DGINS) на 29 – 30 септември
2010 г. в София на тема „Измерване на прогреса,
благосъстоянието и устойчивото развитие“. На
срещата присъстваха ръководителите на статистическите служби на всички страни членки,
на страните от ЕАСТ (EFTA), на страните от
Западните Балкани и представители на редица
международни организации – ОИСР, ИКЕ на
ООН, Европейския статистически консултативен комитет, Европейската централна банка,
Международния валутен фонд.
Форумът в София ще се запомни с изключително наситената си програма – по време на
трите дни се състоя Шестата среща на Комитета
на ЕСС, 38-та среща на Групата за партньорство
към КЕСС и срещи на Стратегическата група
за измерване на прогреса, благосъстоянието и
устойчивото развитие и на целевата група към
нея. Страните участваха активно в обсъждането
на т.нар. Меморандум от София, който подчерта изключителната отговорност и ключова
роля на европейската статистика в измерването
на прогреса, благосъстоянието и устойчивото
развитие като гаранция за осъществяване на
целите на стратегия „Европа 2020“ и отговор
на нарастващото обществено и политическо
търсене на показатели за тях.
Българската статистика получи признание
както на национално, така и на международно
равнище. В обръщението си при откриването
на Конференцията министър-председателят на
Република България Бойко Борисов подчерта
голямата роля на националната статистика
за формиране политиката на страната в качеството є на измерител на пулса на българското общество. От своя страна, генералният
директор на Евростат Валтер Радермахер на
пресконференция след приключване на срещата
постави оценка пет по шестобалната система
на българската статистика, което е признание
за доброто функциониране на Националната
статистическа система и в същото време пожелание за по-нататъшно усъвършенстване.
Оценката на Евростат за организацията на
това уникално по рода си за България събитие
беше отлична.
Принос към европейското законодателство
и работата на Европейската статистическа
система
И през 2010 г. НСИ участва активно в разработването на европейското законодателство
в областта на статистиката. На национално
равнище НСИ участва редовно в заседанията
на Съвета по европейски въпроси, където се
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разглеждат позициите на България, свързани
със задълженията, произтичащи от членството
на страната в ЕС. НСИ участва с изготвянето
на 25 рамкови позиции по проекти на законодателни актове на Съвета, ЕП и ЕК в областта
на статистиката.
На европейско равнище НСИ участва активно в работата на:
• Комитета на Европейската статистическа
система (КЕСС) – с изготвяне на 20 рамкови
позиции по въпросите по комитология и пет
консултации чрез писмена процедура по предложения за законодателни актове.
• Групата за партньорство към КЕСС.
• Стратегическата група по комуникации и
разпространение на информация (проект на БГ).
• Стратегическата група за измерване на
прогреса, благосъстоянието и устойчивото
развитие.
• Работната група „Стратегия за Европа
2020“.
• Работната група по статистика към Съвета на ЕС участва в обсъжданията на пет
нови законодателни акта в Работната група по
статистика към Съвета на ЕС в Брюксел – качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит;
статистическите данни при превоз на товари и
пътници по море; европейската статистика на
туризма; европейските икономически сметки
за околната среда и статистическите данни при
автомобилен превоз на товари.
• Стратегическата група „Приятели на Председателството за бъдещи насоки за развитие
на статистиката“ (FROCH group).
• Участие на председателя на НСИ в среща
на високо равнище на групата на г-н Щройбер към ЕК за опростяване и намаляване на
административната тежест на респондентите.
Продължи активното участие на експерти от
НСИ в целеви групи на Евростат, разработващи
стратегически документи, законодателни актове
и нови методологии в определени статистически
области – Интрастат, статистика на престъпленията и жертвите от тях, научноизследователска
дейност, нефинансови сметки, статистика на
иновациите, статистика на образованието за
възрастни, сметки за околната среда, индекс
на цените на производител, пазар на труда,
опазване на статистическата тайна, обществено здраве и безопасни условия на труд. Трима
служители на НСИ работят като национални
експерти в Евростат.
През 2010 г. приключи работата на целевата
група на Евростат „Индекси на цените на производител в промишлеността“, целта на която
беше подобряване на качеството на индексите
на цените на производител на вътрешния и на
международния пазар. Резултатът от работата
на целевата група е изготвяне на практическо
ръководство за изчисляване на индексите на це-
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ните на производител, базирано на най-добрите
практики на страните членки, като НСИ е автор
на една от главите в ръководството – относно
цените на промишлените услуги.
През 2010 г. продължи участието на отдел
„Статистика на външната търговия“ в работна
група „Методи“ към Евростат. Експертите от
отдела взеха активно участие както в цялостната
подготовка, така и в разработването на четири
раздела от изготвяния от Евростат „Наръчник
за прилагане на Европейското законодателство
за търговията със стоки на страните членки
с трети страни и търговията със стоки между
страните членки“.
НСИ в международните статистически
организации
През 2010 г. НСИ се включи активно в
работата на 41-ата сесия на Статистическата
комисия на ООН и беше една от 55-те страни,
съавтори на Резолюцията на Общото събрание
на ООН, посветена на Световния ден на статистиката – 20.10.2010 година. НСИ подготви
специална програма с дейности за отбелязване на този важен за световната статистика
ден, който за първи път бе отбелязан в целия
свят. Програмата беше публикувана на интернет страницата на ООН, като едновременно с
това беше напълно обновена информацията за
България и НСИ на страницата на Статистическия отдел на ООН. В НСИ беше открита и
изложба на тема: „НСИ – част от световното
статистическо семейство“.
НСИ взе участие и в 58-ата пленарна сесия
на Конференцията на европейските статистици
в Париж, като беше изготвена позиция по една
от точките в дневния ред – „Показатели за
измерване на качеството на заетостта“.
НСИ започна и подготовка за членство в
Комитета по статистика на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), което ще бъде много важна стъпка в
утвърждаването на авторитета на българската
статистика. В НСИ през октомври се състоя
среща с мисия на Международния валутен фонд
на тема „Демографски тенденции и прогнози
на населението“.
Техническа помощ и участие в проекти в
областта на статистиката
През 2010 г. се затвърди тенденцията от
предходната година НСИ и негови експерти да
оказват техническа помощ на други статистически служби с цел развитие на техните статистически системи – предимно на страните от
Западните Балкани и Източното партньорство.
• Продължи успешната работа по двегодишния туининг проект „Подкрепа за Държавния
статистически комитет на Република Азербайджан за постигане на европейски стандарти в
националните сметки, сенчестата икономика,
бизнес статистиката и индекса на потребител-

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ските цени“, който се реализира от консорциум
между Федералната статистическа служба на
Германия и НСИ – бяха осъществени 10 мисии,
от които 9 в Баку (с участието на 10 експерти
от НСИ) и 1 мисия в София, с участие на 5
експерти от Държавния статистически комитет
на Азербайджан.
• Състоя се семинар, организиран съвместно
с ICON-INSTITUT за оказване на експертна
помощ под формата на посещение с цел обучение на експерти от статистическите служби
на Р Сърбия и Р Македония в рамките на
Многонационална програма ІРА 2007 на тема
„Кандидатстване за субсидии на ЕК, март 2010“.
• НСИ беше домакин на семинар по икономически сметки в селското стопанство, вкл.
статистика на цените в селското стопанство,
организиран от ICON - INSTITUT с участие на
страни от Западните Балкани – Албания, Босна
и Херцеговина, Македония, Косово, Сърбия,
Хърватия и Черна гора, през октомври. Опитът
си в тази област на селскостопанската статистика споделиха представителите на Словения,
Унгария и България.
• През септември беше проведена среща по
наблюдения на цените в строителството в рамките на Програмата за европейски сравнения
с представители на статистическите служби и
строителни експерти от България, Румъния и
Турция и контрактора на Евростат „Дейвис
Лангдон“ – ЕООД.
• В организирания в рамките на Европейската програма за обучение в областта на
статистиката в Евростат курс по ПРОДКОМ
статистика един експерт от НСИ беше поканен
да участва като лектор.
• В края годината експерти от РОССТАТ
посетиха НСИ с цел обмяна на опит в област
та на статистиката на търговията и услугите.
• Планирано е и посещение на статистици
от Киргизстан в областта на демографската
статистика.
Многонационална програма ФАР
Работата по Многонационална програма
ФАР 2006 продължава до края на 2010 година.
И през тази година експерти на НСИ взеха
участие в около 150 срещи на работни и целеви групи на Евростат и курсове за обучение,
8 статистици бяха на шестмесечни стажове в
Евростат и статистическите служби на Полша
и Унгария. Успешно приключи работата по
всички проекти, включени в програмата, като
Евростат одобри резултатите от тях. В нейните
рамки беше организиран и курс за обучение на
тема „Европейска статистическа система“ съвместно със Статистическата служба на Дания,
в който се включиха експерти както от НСИ,
така и от други органи на статистиката – МФ,
НАП и БНБ. Курсът премина на много високо равнище и беше изключително полезен за
българските участници.
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Осигуряването на експертиза по поръчка
беше осъществено чрез посещение с цел обучение в Статистическата служба на Малта на
тема: „Техническа помощ за изграждане на
уеббазирано училище по статистика“.
Споразумения за субсидии от ЕК
Продължи изпълнението на подписаните
през 2009 г. 26 споразумения за субсидии, както
и участието в срещи, свързани с работата по
проектите. През 2010 г. НСИ кандидаства за
нови 11 проекта, като за три от тях има вече
подписани договори.
За първи път България кандидатства и
като партньор в два ЕSS – net проекта с координатори Испания и Италия в областта на
статистиката на туризма и Стандарт за обмен
на статистически данни и метаданни (SDMX).
НСИ участва и като партньор на Централния
кооперативен съюз за изпълнение на договор
за безвъзмездна помощ с ЕК по проект „Изграждане на информационна система на ЦКС
като база за създаване на сателитни сметки на
кооперациите в България“.
Регионално и двустранно сътрудничество
Продължи плодотворното сътрудничество
със статистическите служби на страните от
ЕС, насочено към подобряване на качеството
на европейската статистика и развитието на
двустранните отношения:
• Официалната визита на председателя на
НСИ в Букурещ, Румъния, през март 2010 г. беше
с акцент върху няколко основни задачи – обмяна
на опит между двете институции в областта на
разпространението на статистическа информация и предоставянето на електронни услуги
на потребителите; търсене на възможности за
задълбочаване на двустранното сътрудничество
чрез използването на европейските фондове
и предимно програмата за трансгранично сътрудничество на ЕС, както и възможности за
разширяване на сътрудничеството в областта
на статистиката между балканските страни;
обсъждане на предложения за общоевропейски
проекти. Проведените обсъждания по последната задача бяха в рамките на стратегическата
група по комуникации и връзки с потребителите към КЕСС (ESSC Sponsorship Group on
Communication); в процес на финализиране е
Меморандум за сътрудничество между двете
страни, който ще замени досега действащото
споразумение.
• На посещение в НСИ през март беше делегация от Статистическата служба на Полша за
актуализация на вече подписаното споразумение
за сътрудничество и перспективите на неговото
продължаване; дискусия по въпроси, свързани
със засилване на двустранното сътрудничество
между териториалните статистически бюра на
България и Полша; развитие на статистическата
методология за измерване на ефекта на транс
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граничното сътрудничество върху икономиките
и пазарите на труда на страните – членки на
ЕС; търсене на финансови източници и развитие на Източното партньорство със страни
като Украйна, Беларус, Русия, Грузия, Азербайджан и Молдова. От страна на България беше
направена презентация на тема „Перспективи
и предизвикателства пред НСС на България“.
• Делегация от Статистическата служба на
Литва по проекта „Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна
администрация“ по програма ОПАК взе участие
в организирания от НСИ семинар през януари
в София.
През 2010 г. НСИ затвърди своята водеща
роля в развитието на регионалното сътрудничество. В рамките на инициативата за Югоизточно сътрудничество делегация на НСИ взе
участие в Регионалната конференция по въпросите на статистиката на селското стопанство,
състояла се в Скопие, Република Македония,
през юни. Председателят на НСИ се включи
активно в дискусиите, а двама експерти изнесоха доклади, представящи българския опит
в тази област. Продължение на тази дейност
беше и участието на председателя на НСИ в
среща на Ръководната група за сътрудничество
в областта на статистиката (PGSC) на Евростат
със страните – кандидатки за членство в ЕС,
през октомври в Сараево, Босна и Херцеговина, съпроводена със срещата на Групата за
сътрудничество в областта на статистиката в
Югоизточна Европа.
Продължи интензивното развитие на двустранното сътрудничество със страните от
Източното партньорство.
• Състоя се тристранна среща на ръководителите на националните статистически служби
на Азербайджан, България и Германия в рамките на туининг проекта AZ08/ENP-PCA/F1/06
„Помощ на Държавния статистически комитет
на Азербайджан за достигане на европейските
стандарти в областта на националните сметки,
ненаблюдаваната икономика, бизнес статистиката и индекса на цените на производител“ през
април. По време на срещата беше подписан
план за действие в рамките на споразумението
за сътрудничество в областта на статистиката
между България и Азербайджан за периода
2010 – 2012 година.
• През април официална българска делегация
посети и РОССТАТ. По време на визитата бяха
обсъдени въпроси за по-нататъшното развитие
на сътрудничеството между двете институции в
областта на статистиката на външната търговия,
прилагането на ГИС в разпространението на
статистическа информация и онлайн подаване
на статистически данни.
• В рамките на проект на Европейската
комисия за подкрепа на създаденото наскоро
Управление за мониторинг на държавните
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предприятия на Министерството на финансите
на Република Таджикистан експертна група от
министерството посети НСИ през юли.
• През 2010 г. бяха установени контакти с
Държавния статистически комитет на Беларус,
като започна подготовката за подписване на
двустранно споразумение за сътрудничество.
• Председателят на НСИ беше избран за
член на Научния комитет по подготовката на
конференция на тема: „Развитие на ЕСС в
рамките на Източното партньорство – насоки и
стратегия“, която ще се проведе през октомври
2011 г. в Краков.
ІІ.7. ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ В
РАМКИТЕ НА НСС
През 2010 г. продължи процесът на актуализиране на споразуменията на НСИ с органите
на статистиката и други държавни институции
с цел постигане на по-голяма съгласуваност
на дейностите и сроковете по производство
на статистическа информация, осигуряване на
непрекъсната обмяна на опит и обучение по
въпроси, свързани с промените и най-новите
постижения в статистическата методология и
активно сътрудничество при удовлетворяване
на нововъзникнали информационни потребности за избягване на ненужно въвеждане на
допълнителни статистически изследвания при
наличие на необходимите данни.
През 2010 г. бяха актуализирани споразуменията с НАП и Агенция „Митници“(АМ) с
цел постигане на по-голяма съгласуваност на
дейностите и сроковете по производство на
статистическите данни за външната търговия,
повишаване на качеството на събираната информация, осигуряване на по-пълното използване на данни от административни източници
и активно сътрудничество при удовлетворяване
на нововъзникнали информационни потребности, свързани с промените в европейското
законодателство. Започна процедура по актуализация на споразумението за сътрудничество
и безвъзмезден обмен на данни между НСИ и
Изпълнителната агенция по горите.
С цел подобряване на координацията и
ефективността на взаимодействието между НСИ
и останалите институции, осигуряващи базова
информация за производството на национални
сметки, беше актуализиран и подписан съществуващият меморандум за сътрудничество между
НСИ, БНБ и МФ. Също така беше създадена
работна група с представители от трите институции към меморандума за сътрудничество.
Продължи съвместната подготовка и участие
на НСИ и органите на статистиката в европейски програми и проекти, свързани с развитието
на статистическите методи, провеждането на
нови изследвания и разработването на нови
статистически показатели:
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• Участие на експерти в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ и Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Транспорт“.
• Участие на експерти в междуведомствени
работни групи за разработване на система за
проучване и прогнозиране на потребностите
от работна сила с определена квалификация
в България; за определяне на минималните
осигурителни прагове; за разработване на Национален план за действие по заетостта.
• Участие на експерти от дирекция „Бизнес
статистика“ както в работни и целеви групи на
Евростат, така и в международни семинари по
различна проблематика.
• Участие в работата на Централната комисия по преброяване на земеделските стопанства
през 2010 година.
През 2010 г. продължи внедряването на система за самооценка и мониторинг на спазването
на принципите на Кодекса на европейската
статистическа практика във всички органи
на НСС. НСИ продължи активното участие
в работата на междуведомствени комисии и
работни групи.
За производството на официална статистическа информация ефективно бяха използвани
първични данни:
• От органи на статистиката – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта,
Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
• Въз основа на споразумения – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието,
Главна дирекция „Охранителна полиция“, дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ и дирекция „Комуникационни
и информационни системи“ към МВР.
• От други източници – Персонален регистър
на НОИ, Национална агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, технически
служби към общинските администрации.
Отдел „Статистика на околната среда и
енергетиката“ работи в тясна връзка с ИАОС,
която е орган на статистиката, МОСВ и МИЕТ.
Експерти от отдела участваха в различни работни групи съвместно с представители на
тези ведомства. Също така отделът ежегодно
предоставя статистически данни за околната
среда и за други тематични области на статистиката за изготвянето на „Национален доклад
за състоянието на околната среда в България“.
Изпълнителният директор на ИАОС оцени
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приноса на отдела във връзка с възстановяването на акредитацията на България, свързана
с механизма за търговия на емисии на парникови газове.
През 2010 г. продължиха дейностите по текущото поддържане на данните и метаданните
за отделните категории данни съгласно изискванията на Специалния стандарт за разпространение на данни на Международния валутен
фонд (SDDS). Всички данни се разработват и
публикуват в Националната страница с обобщени данни (в сайта на БНБ) в съответствие
с календара за разпространение на данните.
Календарът се актуализира в края на всеки
месец (за четири месеца напред).
С активното участие на НСИ, МТСП и
междуведомствена работна група през 2010 г.
продължи взаимодействието и координацията в
дейността по разработване на Класификацията
на професиите и длъжностите – 2010, която
влиза в сила от 1 януари 2011 година.
В изпълнение на задълженията на НСИ по
Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия се поддържа Общият регистър
на търговците в сферата на външната търговия
и се актуализират данните за търговците в ИС
„Външна търговия“.
ІІ.8. ЗАСИЛВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО КЪМ
ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА
Важна роля за изграждане на доверие към
официалната статистика имат строгото спазване на научните принципи и придържането
към утвърдените международни и европейски
методологии; осигуряването на прозрачност при
производството на статистическа информация,
както и прилагането на ефективна политика
по разпространение на информацията и обслужване на потребителите. През изтеклата
година се предприеха редица конкретни мерки
за укрепване на доверието към НСС:
• Разшири се значително обхватът и обемът на информацията (данни и метаданни) от
провежданите в дирекция „Бизнес статистика“
изследвания, публикувани на интернет страницата на НСИ.
• Регулярно се публикуваха в интернет страницата на НСИ двуезични месечни, тримесечни
и годишни прессъобщения, съдържащи както
основни резултати, така и методологични бележки и метаданни за провежданите изследвания
на разбираем за широк кръг потребители език.
• Подготовка и публикуване в сайта на НСИ
на публикацията „Туризъм“, съдържаща методологични и аналитични бележки и таблици с
основни резултати от изследванията в туризма.
• Подготовка и публикуване в сайта на НСИ
на публикацията „Жилищен фонд“, съдържаща
методологични и аналитични бележки и таблици с основни резултати от наблюдението на
жилищния фонд в края на 2009 година.
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И през 2010 г. статистическите наблюдения
за околната среда и енергетиката бяха актуализирани съобразно развитието на нормативната
база и изискванията в съответната област. Във
връзка със задълбочаващия се интерес към
проблемите на околната среда нарастват и
специфичните заявки за информация от страна
на широк кръг от потребители. Предоставени са данни на министерства, ведомства и
международни организации. Резултатите от
статистическите изследвания са представени
на потребителите в ежегодната публикация
„Околна среда“, „Статистически годишник 2009“,
„Статистически справочник 2010“, „България
2009 – статистическа панорама“ и брошура
„България 2010“.
ІІІ. ОТЧЕТ ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
ІІІ.1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА
СТАТИСТИКА
През 2010 г. продължи изпълнението на
дейностите по повишаване на степента на
хармонизация и сравнимост на демографските
показатели в съответствие с препоръките на
Евростат. Усъвършенстването на логическата
обвързаност на информацията за отделните
демографски събития в ИС „Демография“ допринесе за съкращаване на времето за редак
тиране на първичните данни, а актуализацията
на кубовете и разпределенията в тях доведе до
осигуряване на статистическа информация за
населението и демографските процеси в найразнообразни разрези.
В изпълнение на Регламент (ЕО) № 862/2007
на Европейския парламент и на Съвета относно
статистиката на Общността за миграцията и
международната закрила през 2010 г. започна
осигуряването на данни за новоприетите български граждани, гражданите на трети страни,
получили разрешение за постоянно пребиваване
на територията на страната, и бежанците. Чрез
включването на тези данни в ИС „Демография“
се постига по-голям обхват и пълнота на статистическите данни за международната миграция.
През 2010 г. започна изчисляване на таблици за смъртност по образование, като се
използваха данни от Наблюдението на работната сила и от ИС „Демография“. Извършена
беше необходимата методологична подготовка
и беше създадена организация за изчисляване
и публикуване на таблици за смъртност по
икономическа активност на починалите лица
от следващата 2011 година.
Продължава работата по усъвършенстване на
методологията на демографското прогнозиране.
Поради необходимостта от по-детайлизирана информация беше осъществено методологическо
и количествено обвързване на националните и
областните прогнози с прогнозите по общини за
населението при използване на методологията
на Евростат, в която се отчитат директивите
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за демографско и икономическо развитие на
Европейския съюз. Започна подготовка за актуализиране на демографските прогнози общо
за страната и по райони, области и общини
в съответствие с предстоящата през 2011 г.
актуализация на прогнозите на Евростат. Прогнозите ще бъдат разработени в три варианта и
на базата на тях ще бъдат очертани основни
демографски характеристики на населението
по 30 демографски показателя в перспектива
до 2070 година.
През 2010 г. продължи подготовката за
предстоящото Преброяване на населението и
жилищния фонд в Република България през
2011 година. Дейностите бяха насочени към
разработването на методологичната база на
преброяването в съответствие с българското и
европейското законодателство: определяне на
обектите и единиците на изследване; темите,
по които ще се събират данните; признаците,
характеризиращи обектите.
В периода октомври 2009 – октомври 2010 г.
се проведе изследване на бюджета на времето, включено в Закона за преброяване на
населението и жилищния фонд. Изследването се провежда по хармонизирана програма
на Евростат. Създадена беше организация в
териториалните статистически бюра и НСИ
за провеждане на изследването, кодиране на
информацията, въвеждането на данните и
последващата им обработка. Първи резултати
от изследването ще бъдат оповестени през
февруари 2011 г.
Подготовка за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България
през 2011 г.
През 2010 г. продължи активната работа по
подготовка на Преброяването на населението
и жилищния фонд през 2011 година. Беше
разработена и приета на заседание на Министерския съвет от 23.06.2010 г. Програмата за
преброяването на населението и жилищния
фонд в Република България през 2011 година. Програмата съдържа нормативната база,
етапите на преброяването, организацията и
подготовката, общите принципи за провеждане,
методологията, районирането на населените
места, разяснителните данни и начините за
обработка на информацията.
Беше разработен инструментариумът, необходим за провеждане на преброяването –
Преброителна карта за сградите, жилищата и
населението, Инструкция за попълване на преброителната карта и Инструкция за организация,
подготовка и провеждане на преброяването.
Разработи се инструментариум и за съпътстващите преброяването извадкови статистически
изследвания – Изучаване на раждаемостта и
репродуктивното поведение на населението
и Изучаване на миграцията и миграционното
поведение на населението.
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За първи път по време на Преброяване 2011
се предвижда въвеждането на нов метод на
регистрация на данните – попълване на електронен формуляр по интернет. Във връзка с това
разработеният инструментариум се адаптира
към новия метод на регистрация. Разработени
са критерии за коректност при въвеждането на
данните – формален контрол, логически връзки между въпросите, групови грешки на ниво
преброителна карта, преброителен участък и
контролен район.
От 1 до 14 септември 2010 г. се проведе
пробно преброяване на населението и жилищния
фонд като етап от подготовката за провеждане
на Преброяването на населението и жилищния
фонд през 2011 г. и в изпълнение на чл. 24 (1)
от Закона за преброяване на населението и
жилищния фонд. Успешно бяха изпълнени основните цели на пробното преброяване: тестване
на инструментариума – преброителни карти,
инструкции, номенклатури и класификатори;
тестване на организацията – райониране на
населените места на преброителни участъци и
контролни райони, натовареност на преброителите; тестване на сигурността и капацитета
на системата за електронно преброяване при
работа в реално време.
С цел получаване на предварителни данни за нагласата на гражданите на Република
България да участват в Преброяване 2011
чрез интернет за първи път в анкетната карта
за използването на ИКТ от домакинствата
и лицата беше тестван модул „Преброяване
2011“, който осигури надеждна информация за
пробното преброяване, проведено през 2010 г.,
и предстоящото изчерпателно преброяване на
населението и жилищния фонд, което ще се
проведе през 2011 година.
Пазар на труда
През 2010 г. към Наблюдението на работната
сила беше включен допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот“ (съгласно Регламент (ЕО) № 20/2009 на Комисията).
Във връзка с изпълнение на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския
парламент и на Съвета относно краткосрочната
бизнес статистика беше разработена методика за
календарно и сезонно изглаждане на данните за
отработените часове за дейностите строителство
и индустрия. Разшири се значително обемът на
тримесечната и годишната информация (данни
и метаданни) от Наблюдението на работната
сила и годишната и краткосрочната статистика
на заетостта и разходите за труд, публикувани
на интернет страницата на НСИ.
И през 2010 г. продължи използването на
вълновия подход в Наблюдението на работната сила, при който част от показателите
се събират с годишна (вместо с тримесечна периодичност), което намалява тежестта
върху домакинствата и лицата, попаднали в
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анкетата. С оглед подобряване на качеството
на статистическата информация е подготвен
национален план за подобряване на качеството на данните от Наблюдението на работната
сила съгласно препоръките на Евростат в тази
област. Започна работата по проект „Заетост
на хората с увреждания“ – подготовка на инструментариума за изследването, което ще се
проведе през 2011 г. съгласно Регламент (ЕС)
№ 317/2010 на Комисията. Експерти от НСИ
в областта на статистиката на пазара на труда
взеха участие в междуведомствени работни
групи за: разработване на система за проучване
и прогнозиране на потребностите от работна
сила с определена квалификация в България;
определяне на минималните осигурителни
прагове и разработване на национален план за
действие по заетостта за 2011 година.
Образование и учене през целия живот
През 2010 г. продължи методологическата
работа на поетапно внедряване на Регламент
(ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и
на Съвета за производството и развитието на
статистиката на образованието и обучението
през целия живот. НСИ се включи в подготовката на Регламент на ЕК за внедряване на
цитирания Регламент на ЕП и Съвета относно
статистиката на системите за образование и
обучение. Постигнатата висока степен на съгласуваност и хармонизация на националната
статистическа методология за образованието
и обучението с тази на Евростат позволява
България да започне изпълнението на Регламента на ЕК незабавно и без искане за
дерогации. Освен това, наред с регулярните
дейности по производство и разпространение
на статистическа информация за дейността
и разходите на всички публични и частни
институции в областта на предучилищното,
основното, средното и висшето образование и
професионалното обучение на възрастни, усилията бяха насочени към събирането на данни
за професионалното обучение на възрастни в
ЦПО и професионалните гимназии и колежи.
Във връзка с намаляване на разходите и натоварването на респондентите продължи работата
по проучване и анализ на информационните
системи на МОМН за средното образование в
качеството є на административен източник на
данни за целите на статистиката на образованието. Установени са някои различия в обхвата
на образователните институции и потребност
от привеждане на информационните системи в
съответствие с Регламента на ЕК за статистиката на системите за образование и обучение.
Култура
През 2010 г. НСИ проведе осем изчерпателни
годишни изследвания в областта на културата,
основани на методология, съответстваща на
препоръките на Евростат.
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Наред с това продължи участието на нашата
страна в проекта на Евростат „Европейска статистическа мрежа за развитие на статистиката
на културата“, чиято основна цел е разработване
на обновено съдържание и нова рамка на статистиката на културата. В изпълнение на поетите
задължения по проекта, включващи участие
в две от 4-те работни групи („Финансиране
и разходи“ и „Участие в културни събития и
социални аспекти“), бяха изготвени последователно няколко становища, като най-съществен
е приносът по уточняване на съдържанието,
обхвата и точността на данните по показателите „Брутни публични разходи за култура“ и
„Разходи на домакинствата за култура“.
През 2011 г. ще се извърши цялостен методологически преглед с цел методологическо и
технологично обновяване на статистиката на
културата. В съответствие с потребностите от
данни на Министерството на културата в част
от изследванията са въведени нови показатели, данните по които ще бъдат събрани през
първото тримесечие на 2011 година. Новите
показатели характеризират участието на театралните и музикалните колективи в турнета
в чужбина, приходите от участие в турнета в
чужбина, приходите от участие в европейски
проекти и програми на театри, музикални колективи и музеи.
Обществено здраве и безопасни условия
на труд
Основните задачи в областта на статистиката
на общественото здравеопазване през 2010 г.
произтичат в изпълнение на Регламент (ЕО)
№ 1338/2008 на Европейския парламент и на
Съвета за статистиката на общественото здраве
и здравословни и безопасни условия на труд и
методологическата координация на съвместните
действия в рамките на Националната статистическа система. В изпълнение на Националната
статистическа програма за 2010 г. НСИ проведе статистически изследвания, осигуряващи
информация по отношение на ресурсите на
системата на здравеопазване.
В отговор на действията на ЕС за подобряване
на качеството и сравнимостта на показателите
в областта на здравната статистика през 2010 г.
приключи работата по проекта „Нефинансови
данни за системата на здравеопазване – подобряване на качеството“.
От 2010 г. Евростат, СЗО и ОИСР започнаха
съвместно събиране на данни по Единен въпросник. Предоставени бяха данни за болничните
легла по видове (легла за интензивно лечение,
психиатрични легла, легла за дългосрочна
грижа и други легла) за периода 2000 – 2008 г.
в съответствие с класификацията на Евростат; медицинските специалисти; извършените
процедури в лечебните заведения за болнична
помощ (вкл. хирургически операции); изписа-
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ните от стационарите на лечебните заведения
за болнична помощ по диагнози и високотехнологично оборудване в лечебните заведения.
В изпълнение на Регламент (ЕО)
№ 1338/2008 на Европейския парламент и на
Съвета за статистиката на общественото здраве
и здравословни и безопасни условия на труд
и Стратегията за развитие на НСС на Република България 2008 – 2012 и през миналата
година продължи работата по Системата на
здравни сметки. Оповестени бяха данните за
2008 г., чрез които се оценяват всички разходи
за здравеопазване – както публичните, така и
разходите на домакинствата, на нетърговските
организации – фондации, сдружения, частни
здравноосигурителни фондове, класифицирани
по изпълнители на медицински услуги и по
функции.
С цел разширяване на обхвата на регионалната статистическа информация в областта на
статистиката на общественото здравеопазване
през 2010 г. бяха оповестени основни резултати
от проведеното в края на 2008 г. Европейско
здравно интервю по статистически райони и
области. На пресконференции в Централното
управление на НСИ и териториалните статистически бюра в страната бяха представени
регионални данни за самооценката на здравето;
наличието на продължителни (хронични) заболявания или здравни проблеми; използването
на медицински услуги, в т.ч. и непосрещнати
нужди от болнично лечение и консултации със
специалист по основни причини; употреба на
медикаменти; прилагането на някои профилактични мерки; разходи за собствена сметка
и здравни детерминанти – разпространение на
наднормено тегло, тютюнопушене и консумация
на алкохол.
През 2010 г. представители на НСИ участваха
активно в работата на програмата ,,Партньорство в здравната статистика“ на Евростат, чрез
която се развива методологията и се планират
изследванията в статистиката на общественото
здраве и здравословните и безопасни условия
на труд в Общността. Представител на НСИ
участва и в експертна разработваща група на
Евростат по статистика на системите на здравеопазване – финансови и нефинансови данни.
Представителите на НСИ участваха активно в
работата на техническите групи на Евростат по
подготовката на второто ниво на регламентите
за изпълнение в областта на статистиката на
общественото здраве и здравословни и безопасни условия на труд, първият от които касае
статистиката на умиранията по причини.
Националният център по здравна информация (НЦЗИ) като орган на статистиката
изпълни всички задачи, включени в НСП за
2010 г. Чрез мрежата от регионални центрове
по здравеопазване са проведени планираните
изследвания за: лечебни заведения за болнична
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и извънболнична помощ, психиатрични заведения, кожно-венерически заведения, центрове
за спешна медицинска помощ, онкологични
заведения, пневмо-фтизиатрични заведения, центрове за трансфузионна хематология, центрове
за хемодиализа, регистрирани заболявания от
активна туберкулоза и хронични неспецифични
белодробни заболявания, злокачествени новообразувания, венерически болести, регистрирани
заразни заболявания, хоспитализирани случаи
в лечебните заведения със стационар, инвалидизирани лица.
Главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ в НОИ изпълни задачата „Трудови
злополуки“. В НОИ са постъпили и са обработени данните за трудовите злополуки, станали
през 2008 година. Спазени са определените
срокове за предоставяне на информацията на
Националния статистически институт и чрез
него на Международната организация на труда.
Данните за трудовите злополуки през 2008 г. са
изпратени в срок до Евростат по електронен
път, осигуряващ необходимата надеждност и
опазване на информацията. Отговорено е и на
изпратения от Евростат въпросник за метаданните. Разработено е печатното информационно
издание на НОИ „Трудови злополуки – брой,
разпределение и показатели 2008 година“. Данните са качени на интернет страницата на
НОИ в раздела за трудовите злополуки.
Доходи и условия на живот
През 2010 г. беше променена методологията
на Наблюдението на домакинските бюджети.
Направената промяна цели да се постигне
оптимизация на разходите по провеждане на
изследването, както и да се намали натоварването на респондентите – един от приоритетите
за развитието на Националната статистическа
система, залегнали в Стратегията за развитие
на Националната статистическа система на
Република България за периода 2008 – 2012
година.
В изпълнение на изискванията на Евростат
за подсигуряване на съпоставимост на данните
за домакинските бюджети във всички страни – членки на ЕС, бяха променени някои от
съществуващите променливи и въведени нови
в Наблюдението на домакинските бюджети
през 2010 година. Завърши подготовката за
внедряването на основните социално-икономически характеристики (core social variables)
съгласно Европейската програма за социални
изследвания (EPSS). Въз основа на данните
от Наблюдението на домакинските бюджети
беше определена линията на бедност за 2011
година съгласно приетата от МС методика за
изчисляване на официалната линия на бедност
в страната.
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В изпълнение на Регламент (ЕО) № 1177/2003
на Европейския парламент и на Съвета НСИ
проведе регулярното панелно изследване „Статистика на доходите и условията на живот“
(EU-SILC 2010). Изследването се финансира
с целева субсидия на Европейската комисия.
Проектът е от изключителна важност за сравнителното изучаване на бедността и социалната
изолация и тяхното проследяване във времето
в отделните страни. Анкетното проучване на
терен се проведе от 118 специално обучени анкетьори в периода май – юли 2010 година. Бяха
посетени 7210 домакинства, от които успешно
са анкетирани 6220 домакинства и около 14
600 лица на 16 и повече години.
През годината бяха финализирани, изпратени
и потвърдени от Евростат основните файлове с
данни за 2008 г., съпътстващите ги индикатори
за бедност и социално включване и лонгитудиналният компонент 2006 – 2008 година. В
съответствие с правилата за предоставяне на
доклади за качеството на данните на Евростат
бяха предоставени Междинен доклад за данните
от изследването EU-SILC 2009 и Финален доклад за лонгитудиналния компонент EU-SILC
2006 – 2008. С цел повишаване на пълнотата и
надеждността на информацията и през 2010 г.
успешно бяха използвани данни от административния регистър на НОИ и от Годишното
наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на НСИ.
Социална защита
В съответствие с Регламент (ЕО) № 458/2007
на Европейския парламент и на Съвета и
последващите два регламента относно Европейската система за интегрирана статистика
на социалната защита през 2010 г. приключи
попълването на статистическите данни за 2008 г.
по Основния модул на системата и по Модула
за бенефициентите на пенсии. Основният модул
съдържа данни за приходите и разходите по
схеми на социална защита, както и разходи за
обезщетения и помощи по функции. Източник
на данни за статистиката на социалната защита
са информационните системи и регистри на
министерства и ведомства, управляващи схеми
за социална защита. От НОИ бяха получени
годишни данни за бенефициентите на пенсии,
класифицирани по схеми, по видове пенсии и по
пол, в съответствие с формата за предоставяне
на информация по Модула за бенефициентите
на пенсии.
Правосъдие
През 2010 г. НСИ продължи да работи в
тясно сътрудничество с Министерството на
вътрешните работи, Министерството на отбраната, Върховната касационна прокуратура на
Република България, Националната следствена
служба, териториалните следствени служби,
районните, окръжните и военните съдилища,
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осигуряващи административни данни за броя
и структурата на престъпленията и осъдените
лица (вкл. и осъдените непълнолетни лица).
Статистическият инструментариум беше актуализиран в съответствие с настъпилите
промени в Наказателния кодекс. Направени
бяха промени в технологията за обработка
на статистическите формуляри за наказаната
престъпност (Карта за обвиняемо лице и Карта
за непълнолетно обвиняемо лице) във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона
за съдебната власт и Наредбата за единната
информационна система за противодействие
на престъпността.
През 2010 г. продължи усъвършенстването
на процеса на събиране на данните за осъдените
лица с влезли в сила присъди чрез разширяване
на обхвата и получаване на допълнителна информация от административен източник – Прокуратурата на Република България (Националната
следствена служба). Данните са предоставени
от Централизираната информационна система
на следствените служби (ЦИССС) – елемент на
Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
Експерти от НСИ взеха участие в попълването на стандартен въпросник (през периода
юни 2010 – март 2011 г.) за оценка на Република България по Фаза 3 от мониторинга
на Работната група за борба с корупцията на
чуждестранните длъжностни лица към ОИСР.
Целта на проверката е да се оцени напредъкът
на Република България по отношение на препоръките, отправени към България със заключителния доклад от предходната проверка (Фаза
2), както и да се анализира съответствието на
националното законодателство, институционалната рамка и правоприлагането на изискванията
на Конвенцията за борбата с подкупването на
чуждестранните длъжностни лица в международните търговски сделки на ОИСР.
Във връзка с подготовката на консолидирания доклад на Република България за спазването
на принципите на Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахването
на всички форми на дискриминация на жените
за периода 1998 – 2009 г. на Министерството
на правосъдието бяха предоставени данни за
осъдените лица с влезли в сила присъди за
трафик на хора.
През 2010 г. Националният статистически институт като национален координатор
съвместно с Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“),
Висшия съдебен съвет и Конституционния съд
на Република България участва в подготовката
на данни и метаданни за броя на жертвите на
престъпления, за населението в затворите и
за броя на съдиите по пол през 2007 и 2008

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

година. Тази информация беше предоставена
на Статистическия отдел на Икономическата
комисия на Европа към ООН (Gender Statistics).
Националният статистически институт беше
национален координатор и при провеждането
на „Дванадесетото наблюдение на тенденциите
на престъпността и действията на системите
на наказателното правораздаване на ООН
(UN-CTS) – 2009“. Наблюдението се провежда от Службата на ООН за наркотиците и
престъпността (UNODC) в сътрудничество
със Статистическия отдел на ООН. Основната
цел на наблюдението е да се съберат данни за
случаите на регистрираните престъпления и
за дейностите на системите за наказателното
правораздаване с цел подобряване на анализа
и разпространение на информацията в глобален
мащаб. За първи път в анкетната карта на ООН
е включен модул за проведените от страните
наблюдения за жертвите на престъпления.
За първи път през 2010 г. беше подготвено
техническо задание за създаване на електронен формуляр за регулярното статистическо
изследване за дейността на местните комисии
за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните. Това ще
оптимизира дейността през 2011 година и в
значителна степен ще намали натовареността
на респондентите. Чрез новия статистически
електронен формуляр ще бъдат осигурени
актуални данни за Централната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, Държавната агенция за закрила
на детето, както и за всички заинтересовани
потребители в страната.
През 2010 г. експерти от отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“
взеха участие в дейностите на международни
и междуведомствени работни групи. Особено
ползотворно беше участието в работната група
„Статистика на престъпността“ и целевата група
„Статистика на жертвите на престъпления“ на
Евростат, определящи методологическото и
практическото единство и съответствие в процеса на планиране и провеждане на статистически наблюдения в тази област в рамките на
Европейската статистическа система. Започна
и работата по инструментариума за провеждане
на изследване на сигурността на гражданите
на ЕС по хармонизирана методология. Планирано е да се осъществи в страните членки
през 2013 година. В рамките на междуинституционалното сътрудничество и през 2010 г.
продължи участието в дейността на Технически
комитет 80 „Електронен обмен на данни в
администрацията, търговията и услугите“ към
Българския институт за стандартизация с превод
и потвърждаване на международни стандарти и
технически спецификации и в работната група
„Превенция на насилието и злоупотребата с
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деца“ към Националния съвет за закрила на
детето с приемането на „Националния план за
превенция на насилието 2010 – 2013“.
III.2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Годишни и тримесечни икономически сметки
През 2010 г. бе реализирана планираната ревизия на данните за БВП за периода
1995 – 2008 година. Приключилата ревизия
включва следните елементи:
• Допълнителни оценки на неформалната
(ненаблюдаваната) икономика (скрити обороти, бакшиши и куфарна търговия), които
се основават на методология, разработена в
рамките на туининг проект „Устойчиво развитие на Националната статистическа система“
в партньорство с Федералната статистическа
служба на Германия (DESTATIS) за периода
1995 – 2010 г.
• Разпределение на косвено измерените
услуги на финансовите посредници (FISIM)
по потребители в съответствие с Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета и Регламент
(ЕО) № 1889/2002 на Комисията за периода
1995 – 2001 г. Косвено измерените услуги на
финансовите посредници отразяват финансовите
операции, осъществявани между институционалните сектори (нефинансови предприятия,
държавно управление, домакинства, нетърговски
организации, обслужващи домакинствата) и
търговските банки (резидентни и нерезидентни). До приключването на ревизията данните
за БВП отчитаха разпределението на косвено
измерените услуги на финансовите посредници,
разпределени по сектори потребители само за
периода от 2002 г. насам. С цел съпоставимост
на данните за целия динамичен ред беше въведен методът за измерване на показателя и
за периода 1995 – 2001 г.
• Въвеждане на метода на модифицирана
касова основа при отчитане на данъците и
социалните осигуровки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския
парламент и на Съвета за данъците и социалните осигуровки за периода 1995 – 2010 г.
Чрез този метод въз основа на данните за
касовите постъпления по видове данъци се
правят оценки каква част от начислените за
даден период данъци и осигуровки са изплатени
към момента на отчитане. По този начин се
осигурява по-подробна и точна информация
за съответствието между момента на осъществяване на транзакциите в икономиката,
представляващи основание за начисляването
на данъците и момента на постъпленията от
съответните данъци в държавния бюджет. Ревизираните данни за БВП включват както
данни в номинално изражение, така и преизчисление на данните по съпоставими цени. До
приключване на ревизията НСИ предоставяше
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данните за БВП, преизчислени по цени на
2001 г. Съгласно програмата на Евростат за
предоставяне на данни всички страни трябва
да предоставят данни за БВП, преизчислени
по цени на 2000 г. С приключилата ревизия и
внедряването на показателя „Косвено измерени
услуги на финансовите посредници, разпределени по потребители сектори“ за целия времеви
ред от 1995 г. досега НСИ предоставя данни,
преизчислени по цени на 2000 г.
С извършената ревизия на БВП и предоставянето на напълно съпоставими годишни и
тримесечни данни за периода 1995 – 2010 г.
макроикономистите ще могат да анализират
динамиката на БВП на целия 15-годишен период
и да съставят макроикономически прогнози. В
момента е в процес на цялостна методологическа
ревизия Европейската система на национални
сметки (ЕСС ’95), чийто срок за прилагане в
страните членки е 2014 г.
През 2010 г. продължи работата по проучване
на методологията и наличната статистическа и
административна информация за разработването
на регионални сметки в областта на домакинствата – първично и вторично разпределение на
доходите на домакинствата. НСИ взе активно
участие в процеса на ревизиране на ЕСС ’95 и в
съвместни проекти с Евростат и страни от ЕС,
като по този начин се насочи към осигуряване
на максимално методологическо съответствие
на показателите на национални сметки между
страните членки.
През 2010 г. бяха съкратени сроковете за
разработването и предоставянето на експресните
оценки за БВП от 45 на 42 – 43 дни. За първи
път се публикуваха сезонно изгладени тримесечни данни за БВП – общо и по компоненти
за периода 1997 – 2010 г.
През 2010 г. продължи работата по разработването и усъвършенстването на националните
финансови сметки. От НСИ бяха подготвени
баланси за финансовите активи и пасиви, сметки
за потоците, преоценки и други изменения в
обема на активите и пасивите за 2008 г., интегрирани в цялостна система за наличностите
и потоците в съответствие с методологическите изисквания на ЕСС ’95. В изпълнение на
Регламент (ЕО) № 295/2009 г. на Комисията
през 2009 г. се разшири наборът от показатели
за застрахователите, доброволните пенсионни
фондове и кредитните институции в рамките
на структурната бизнес статистика.
Държавна финансова статистика
Усилията в областта на държавната финансова статистика бяха насочени към по-нататъшното методологическо развитие и подобряване
на качеството на данните и внедряване на
ревизираните данни за данъците и социалните
осигуровки. Бяха разработени и предоставени
Нотификационните таблици за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление“ за 2009

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

година. Бяха подготвени и предоставени на
Евростат тримесечните показатели за сектор
„Държавно управление“, таблица 25 от трансмисионната програма. Приключи работата
по ревизирането на данните за краткосрочна
статистика на сектор „Държавно управление“
от 2000 година.
Съгласно Програмата на Евростат за предоставяне на данни бяха събрани и публикувани основни макроикономически индикатори
за сектор „Държавно управление“, данни за
разходите на сектор „Държавно управление“
по функции общо и по подсектори и данни
за данъците и социалните осигуровки по сектори на държавно управление за 2009 година.
Подобряването на съгласуваността на данните
по годишните финансови национални сметки
с Нотификационните таблици за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление“ ще
бъде основна задача за НСИ и за останалите
институции през 2011 година.
Мониторинг на собствените ресурси
Съгласно член 2, параграф 2 на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15
юли 2003 година за хармонизиране на брутния
национален доход по пазарни цени всяка година
в срок до 22 септември държавите членки са
задължени да предоставят на Комисията (Евростат) в контекста на националните счетоводни
процедури данни за брутния национален доход
(БНД) и неговите компоненти. Основните задачи в областта на мониторинга на собствените
ресурси се отнасят до предоставянето на данни
за брутния национален доход, доклада по качеството на данните и описание на източниците
и методите, използвани при разработване на
данните. Въз основа на тези документи Евростат оценява качеството и изчерпателността на
данните за БНД и тяхното съответствие с ЕСС
’95. През 2010 година бяха предоставени данни
за периода 2002 – 2009 година, придружени със
съответния доклад по качеството.
През 2010 година бяха предоставени на
Евростат доклад „Описание на източниците
и методите за съставяне на БВП и БНД“ и
съпровождащите го таблици относно изчисляването на показателите в областта на националните сметки.
Потребителски цени
Основен приоритет в работата бе провеждането на месечните статистически наблюдения
на потребителските цени, които осигуриха необходимата информация за изчисляването на
националния индекс на потребителските цени
(ИПЦ), на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) и на индекса на цените
за малката кошница от 100 социалнополезни
и жизненонеобходими стоки и услуги на найнискодоходните 20% домакинства, както и на
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ХИПЦ при постоянни равнища на данъците
(HICP-CT) и ХИПЦ на административните
цени (HICP-AP).
През 2010 г. бе актуализирана извадката от
търговски точки за наблюдение, подобрен бе
подборът на стоките и услугите, включени в
потребителската кошница, разширен бе обхватът на някои подиндекси. Усъвършенствана бе
системата от статистически тегла за конструирането на индексите на потребителските цени и
бе разширено използването на информация от
допълнителни източници. Разширен бе обхватът на подиндекса на цените на газообразните
горива с включването на услугата централно
газоснабдяване на домакинствата. Направени
бяха промени в структурата на група „Телефонни
и други услуги, предоставяни от мобилни оператори“. Разширен бе обхватът на подиндекса
по отношение на наблюдаваните услуги, като
в групите „Разговори от мобилен телефон“
и „Текстови съобщения и други услуги“ бяха
включени за наблюдение съответните услуги
от предплатени програми.
Актуализирани бяха потребителските профили, използвани при изчисляването на индекса
на цените на пътнотранспортните застраховки.
Усъвършенствани бяха индексите на цените на
тютюневите изделия, автомобилите, услугите по
настаняване, книгите и вестниците, въздушния
транспорт в съответствие с препоръките на
Евростат, посочени в доклада от Целево посещение за съответствието на произвеждания
от Република България ХИПЦ със законодателството на ЕС.
През 2010 г. успешно бяха внедрени в реална
експлоатация нови модули на информационна
система „Потребителски цени“ за събирането,
обработката, анализирането, съхраняването,
предоставянето и разпространението на статистическата информация за потребителските
цени. За първи път обработката се извършваше в онлайн режим, което ускори и улесни
процесите по производство на индексите на
потребителските цени.
Друго приоритетно направление на работата през 2010 г. в областта на индексите на
потребителските цени бе внедряването на нови
изследвания и показатели чрез участието в пилотни проекти на Евростат. Продължи работата
по пилотния проект „Включване на жилищата,
обитавани от собственици, в ХИПЦ“ и завърши успешно работата по проекта „Въвеждане
на Регламент на ЕК (ЕС) № 1334/2007 от 14
ноември 2007 година, изменящ Регламент (ЕС)
№ 1749/96 относно качеството и подбора в
съответствие с чл. 13 на Регламента на Съвета
№ 2494/95“. През 2010 г. стартираха и дейностите
по проекта „Въвеждане на Регламент на ЕК (ЕС)
№ 330/2009 от 22 април 2009 г. относно минимални стандарти за третирането на сезонните
стоки в ХИПЦ“, работата по който ще продъл-
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жи и през 2011 година. Започна подготвителна
работа по проекта на ЕК „Детайлни цени на
продукти за целите на мониторинга на пазара
по продукти и по сектори“. Проектът е една
от дейностите по внедряването на Стратегията
за многоцелева статистика на потребителските
цени и е приоритетна област, в която ще се
работи в периода 2011 – 2013 година.
НСИ продължи участието си в Програмата за европейски сравнения (ПЕС), която е
част от Текущата програма по статистика на
Европейската комисия, съгласно Регламент
(ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 декември 2007 година за
установяване на общи правила за предоставяне
на основна информация относно паритетите
на покупателна способност (ППС), както и
за тяхното изчисление и разпространение.
Националният статистически институт постига
целите на ПЕС, заложени в международния
работен план за изчисляване на ППС, ежегодно утвърждаван от работната група по ППС,
в която членуват всички европейски страни
партньори.
Статистика на външната търговия
Усъвършенстването на дейностите, свързани с изпълнението на текущите задачи по
ежемесечното производство и разпространение
на информация за движението на външнотърговските стокови потоци, продължи да бъде
основна цел на отдел „Статистика на външната
търговия“ и през 2010 година. Приоритетните
направления, свързани с изпълнението на
тази цел, бяха: адаптиране на националната
система за производство и разпространение
на статистически данни за външната търговия в съответствие с изискванията на новите
основни регламенти на ЕС и съпътстващите
ги регламенти, определящи процедурите по
тяхното прилагане, които влязоха в сила от
началото на 2010 година; подобряване на качеството на данните; по-пълното използване на
административни източници на информация.
Намаляването на натовареността на респондентите, свързана с подаването на първични данни по отношение на търговията със
страните – членки на ЕС, продължи да бъде
приоритет в работата през годината. От началото на 2010 г. се въведе праг за опростено
деклариране на сделки с ниски стойности по
системата Интрастат. Набелязани бяха мерки,
които предвиждат намаляване на броя на показателите, които трябва да бъдат декларирани от
Интрастат операторите през 2011 година – ще
отпадне задължението за попълване на полето
„статистическа процедура“ в Интрастат декларацията. Съвместно с експертите от НАП
бяха обсъдени възможностите за по-пълното
използване на данните по ДДС, декларирани
от другите страни – членки на ЕС, за контрол
на качеството на Интрастат данните. Бяха из-
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вършени допълнителни проучвания, свързани
с по-ефективното използване на данните и от
други административни източници, като корабен
регистър и регистър на въздухоплавателните
средства.
Продължи работата на отдела, свързана
с повишаване на качеството на първичните
данни, декларирани от търговците. Осигуряването на добро качество на статистическите
данни за външната търговия в голяма степен
зависи от близкото сътрудничество между отговорните за тази информация държави. Във
връзка с това през 2010 г. бяха актуализирани
споразуменията с НАП и АМ с цел постигане
на по-голяма съгласуваност на дейностите и
сроковете по производство на статистическите
данни за външната търговия, повишаване на
качеството на събираната информация, осигуряване на по-пълното използване на данни
от административни източници и активно
сътрудничество при удовлетворяване на нововъзникнали информационни потребности,
свързани с промените в европейското законодателство. Проведените срещи с отговорните
служители от НАП и АМ за предприемане
на конкретни действия за решаването на възникнали проблеми се основаваха на доброто
сътрудничество между администрациите, което
допринесе за по-бързо и качествено решаване
на текущите проблеми. Положена беше добра
основа за ефективни неформални контакти на
експертно ниво, което в значителна степен
ускори и подобри ефективността на процеса
на производство на външнотърговските данни.
През 2010 г. стартира и работата по подготовката за внедряване на нови подходи за
отчитане на търговията с трети страни, свързана с по-добро използване на информацията
от митническите декларации и изграждане
на система за обмен на данни по системата
Екстрастат в условията на централизирано
митническо освобождаване и опростено митническо деклариране.
С цел повишаване на качеството на информацията за търговията на стоки в рамките на
ЕС и намаляване на асиметрията в Интрастат
данните беше направена съпоставка на информацията на България и на насрещните потоци,
декларирани от другите европейски страни.
Направеният анализ на данните спомогна за
откриване на най-големите асиметрии, както и за дефиниране на причините, които ги
пораждат. Набелязани бяха конкретни мерки
за текущо установяване на по-значителните
различия в данните и начините за своевременното елиминиране в бъдеще на причините за
асиметриите по системата Интрастат.
През 2010 г. отдел „Статистика на външната
търговия“ задълбочи работата по осъществяване на директни контакти с Интрастат операторите за установяване на затрудненията,
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които срещат, за оказване на методологична
помощ при възникнали казуси при декларирането на данните, както и за допълнителна
проверка и потвърждаване на подадената
информация. Практиката показа, че по този
начин се подпомагат и улесняват респондентите при подаване на Интрастат декларации,
което води и до подобряване на качеството
на първичните данни.
За да отговори на променените изисквания,
породени от влезлите в сила през 2010 г. нови
европейски регламенти в областта на търговията
със стоки, бе усъвършенствана Информационна
система „Външна търговия“.
С цел повишаване квалификацията на персонала в различни области експертите от отдел
„Статистика на външната търговия“ взеха участие в редица курсове за обучение – за подобряване на управленските умения, за повишаване
на ефективността на работа при използване на
програмните продукти и за усъвършенстване
на чуждоезиковите им умения.
Отдел „Статистика на външната търговия“
подготви и предостави на Евростат данните,
необходими за провеждане на изследването
за териториалните ограничения във веригата
за снабдяване с храни. Отдел „Статистика на
външната търговия“ участва редовно в срещите
на Комитета по статистика за търговия със
стоки с трети страни и Комитета по статистика
за търговия със стоки между страните членки,
където се разглеждаха текущи проблеми, свързани с влизането в сила на новите европейски
регламенти в тази област.
ІІІ.3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
Структурна бизнес статистика
През 2010 г. успешно бе реализиран проект
„Единна входна точка“ за подаване на Годишния
отчет за дейността и Годишната данъчна декларация. Съгласно подписаното споразумение
между Националния статистически институт и
Националната агенция за приходите данните за
референтната 2009 г. се представяха еднократно
пред една от двете институции. Ползотворното
сътрудничество между НСИ и НАП доведе до
значително намаляване на натовареността на
респондентите. Продължи работата по подобряване на обхвата и повишаване на качеството
на получените данни от СБС чрез по-детайлна
проверка на данните на микрониво и осигуряването на пълнота и съответствие на свързаните
показатели от СБС, получени с различните
формуляри от годишния отчет.
В изпълнение на Регламент (ЕС) № 251/2009
на Комисията за първи път през 2010 г. бяха
разработени показателите за единици по вид
дейност в секторите промишленост и строителство въз основа на процентното разпределение
на приходите от продажби на отчетните единици
по дейности. За първи път през 2010 г. бе вне-
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дрено онлайн подаване на данни за производството и продажбите на промишлени продукти
в натурално изражение, с което се намали
значително натоварването на респондентите и
се осигури автоматична обработка и контрол
на данните. През 2010 г. на интернет сайта на
НСИ за първи път бяха публикувани данни за
промишленото производство за 2008 и 2009 г.,
агрегирани по продуктови подкатегории на новата версия на Класификацията на продуктите
по икономически дейности (КПИД – 2008).
В изпълнение на изискванията на Регламент
(ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и
на Съвета, установяващ общата рамка на годишните статистически данни за производство
на стомана за отчетните години през периода
2003 – 2009 г. и Регламент (ЕО) № 772/2005 на
Комисията относно спецификациите за обхвата
на характеристиките и дефинициите на техническия формат на годишните статистически данни
за производство на стомана на Общността за
отчетните години през периода 2003 – 2009 г.
за последен път беше проведено статистическо
изследване „Наблюдение на предприятията от
стоманодобива“.
Краткосрочна бизнес статистика
През 2010 г. в изпълнение на Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета и променящия го
Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския
парламент и на Съвета, отнасящи се до КБС,
НСИ продължи да произвежда и разпространява показателите от краткосрочната бизнес
статистика, обхващащи секторите промишленост, строителство, търговия на дребно и други
услуги, които са напълно хармонизирани по
отношение на методология, равнища на детайлизация и срокове за публикация и предаване
на Евростат.
За първи път през 2010 г. беше извършено
сезонно изглаждане на динамичните редове от
краткосрочната бизнес статистика и на интернет сайта на НСИ бяха публикувани месечни
календарно изгладени данни и месечни сезонно
изгладени данни за индустриалното производство, строителната продукция и оборота в
търговията на дребно за периода 2000 – 2010
година. Календарното и сезонното изглаждане на
статистическите показатели в НСИ се провежда
по хармонизирана европейска методология,
описана в „Ръководството на Европейската
статистическа система за сезонно изглаждане“.
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета, отнасящ се
до КБС, беше разработена методология и през
2010 г. започна изчисляването на тримесечните
показатели, отнасящи се до разходите в строителството – индекси на разходите, разходи
за материали и разходи за труд. Индексът на
разходите в строителството се определя като
показател, съставен от основните компоненти
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на разходите (за материали и за труд), който отразява изменението на цените на тези
компоненти.
През 2010 г. успешно бе внедрена в реална
експлоатация новата информационна система
„Индекси на цени на производител“ за събиране, обработка, проверка и предоставяне
на статистическа информация за цените на
производител в промишлеността и услугите,
която доведе до ускоряване и улесняване на
обработката на данните.
Продължи работата за оценка и подобряване
на качеството на краткосрочните показатели и
най-вече на тези, които са част от Основните
европейски икономически показатели (Principal
European Economic Indicators). В съответствие с
изискванията на Евростат беше направена поподробна оценка на качеството на показателя
„Индекси на цени на производител в услугите“,
като през март 2010 г. беше попълнен и предаден в Евростат доклад, съдържащ подробна
информация, включваща обхват и размер на
извадката от предприятия и продукти, методи
за определяне на цените и на характеристиките, определящи цените на продуктите, както
и методи за оценка на липсващите цени и за
корекции на качеството.
В изпълнение на Регламент (ЕО) № 1158/2005
на ЕП и на Съвета продължи работата по разширяване на обхвата на показателя „Индекси
на цени на производител в услугите“. През
2010 г. изследването на цени на производител
беше внедрено за „Дейности в областта на информационните технологии“. Започна и работа
по подготовката за изчисляване на индекси на
цени на производител и за услуги по наемане
и предоставяне на работна сила и за услуги
по почистване, както и на индекси на цените
за обработка на данни, хостинг и подобни
дейности; web портали.
Тримесечните обработки на „Справка за
дейността на предприятията“ осигуриха навременна и актуална информация за разработване
на някои от тримесечните показатели по КБС и
системата на националните сметки. Месечното
ПРОДКОМ наблюдение, осигуряващо текуща
информация за производството и продажбите
на вътрешния пазар на основни промишлени
продукти през 2010 г., се извърши на базата
на представителна продуктова извадка от
Номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ – 2010), съдържаща 336 основни
промишлени продукта.
Отдел „Регистри, статистика и информационни технологии“ в дирекция „Административна“
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията изпълни предвидените изследвания
в областта на въздушния транспорт.
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Отдел „Пристанища“ в дирекция „Инспекционна дейност“ на ИА „Морска администрация“
към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълни
изследванията за дейността на речните и морските пристанища (вътрешни водни пътища).
Събирането на информацията от морските и
речните пристанища, както и данните, подготвени за Евростат, се съобразяват със специфичните
номенклатури и отчетни форми на Регламент
(ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент
и на Съвета; Регламент (ЕС) № 1304/2007 на
Комисията; Регламент (ЕС) № 425/2007 на
Комисията и Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие
с изискванията на Евростат за изпращане на
информация до 5 месеца след приключване на
отчетното тримесечие през 2010 г. са изпратени
данните за четвъртото тримесечие на 2009 г.,
за 12-те месеца на 2009 г. и за първото и второто тримесечие на 2010 г. До края на месец
декември ще бъде изпратена информацията за
третото тримесечие на 2010 г.
През изтеклия период са събрани данни от
пристанищата и пристанищните терминали.
Информацията, подавана от пристанищата и
пристанищните терминали, обхваща 100% от
дейността на морските и речните пристанища
на Република България, свързана с обработката
на товари и пътници.
Енергийна статистика
През 2010 година продължи работата по
специализираните статистически наблюдения,
включени в НСП, въз основа на които се разработват материалните и енергийните баланси,
както и Общия енергиен баланс – матрица,
която обхваща производството на първична
енергия, преобразувана енергия, крайното енергийно и неенергийно потребление на енергийни
ресурси. Всички месечни и годишни наблюдения по енергийна статистика са разработени
в съответствие с методологията на Евростат и
изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 22
октомври 2008 година.
През януари 2010 г. стартира участието в
проект „Разработване на детайлна статистика
за потребление на енергия в домакинствата“ с
продължителност 18 месеца. Целта на изследването е да се осигурят данни както за общото
годишно потребление на енергия в домакинствата, така и за структурата на месечното
потребление на електрическа енергия по вид
на използване. За осигуряването на данните
бяха разработени две анкетни карти:
– месечна анкетна карта за потреблението
на електроенергия – за попълването є в 150
домакинства бяха поставени измервателни
уреди (енергометри), отчитащи потребената
електроенергия от основните домакински електроуреди – за готвене, отопление, охлаждане
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и затопляне на вода. Освен показанията на
енергометрите ежемесечно се осигуряват данни
и за общо фактурираната електроенергия;
– годишна анкетна карта за потребление
на енергия през 2010 г. – за попълването є
през 2011 г. ще бъде проведено интервю на
3000 домакинства, включени в извадката за
изследването „Доходи, разходи и потребление
на домакинствата“. През октомври 2010 г. беше
осъществено пробно тестване на картата в домакинствата, подаващи месечни данни.
През март 2010 г. беше проведено съвещание
на експерти от работната група по проекта със
съответните отговорници от ТСБ. Презентацията, която НСИ направи на съвещанието
през декември 2009 г. в Евростат на работната
група по проекта за целия ЕС, беше изнесена
и пред представителите от ТСБ. По този начин те бяха запознати с целите и етапите на
проекта, с техните отговорности и получиха
инструкции за попълване на месечната карта
за изучаване на структурата на потреблението
на електроенергия.
Работата по проекта ще продължи и през
първото полугодие на 2011 година, когато ще
бъдат осигурени данните от годишната анкетна карта и ще бъде подготвен окончателният
технически доклад за получените резултати.
През 2010 г. НСИ откри нови подрубрики – „Възобновяеми енергийни източници“ и
„Структурни индикатори в енергетиката“, на
интернет сайта си към тематичната рубрика
„Енергетика“. Новите подрубрики съдържат
актуална статистическа информация за: електроенергията, произведена от възобновяеми
енергийни източници; енергийната интензивност на икономиката; дела на възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ) в брутното крайно
потребление, както и за енергийните баланси
на ВЕИ, представящи данни за ресурсите,
преобразуването и крайното потребление на
енергия от възобновяеми източници.
Бизнес регистър
През 2010 г. продължи работата по поддържане и актуализация на Регистъра на статистическите единици (РСЕ) с данни от статистически наблюдения и външни административни
източници. Основната част от актуализацията
на характеристиките на статистическите единици се извършва до края на текущата година
въз основа на информацията от годишните
статистически изследвания на всички единици от основните сектори на икономиката
(нефинансовия и финансовия сектор, сектор
„Държавно управление“, сектор „Нетърговски
организации, обслужващи домакинствата“).
През 2010 г. за актуализация на РСЕ за втори
път бяха използвани данни за статистическите
единици от тип „предприятие“ и „местна единица“, получени от информационната система
„Бизнес статистика“.
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Регистърът на статистическите единици
продължава да осигурява пълния обхват от
активните статистически единици (генералната съвкупност), „предприятия“ или „местни
единици“, или извадки от тях, формирани по
определени критерии, които да обслужват статистическите наблюдения. Данните от РСЕ се
използват и за информационно обслужване на
външни клиенти на НСИ.
Продължава и работата по определяне на
обхвата и характеристиките на статистическите
единици от тип „местна единица“. В началото
на 2010 г. в РСЕ бяха вписани местните единици, подали данни в годишното наблюдение
на нефинансовите предприятия, съставящи
баланс за отчетната 2008 г., въз основа на информацията, събрана чрез новата „Справка за
местните единици“ в информационна система
„Бизнес статистика“. Предстои анализ и обработка на получените данни с цел вписване в
РСЕ на нови местни единици, актуализация
на характеристиките за съществуващи такива
или закриване на прекратили дейността си
местни единици.
В техническото задание за ИС „Бизнес статистика“ за първи път беше добавена „Справка
за група предприятия“, която ще бъде част от
годишното наблюдение на нефинансовите и
финансовите предприятия за отчетната 2010 г.
и ще спомогне за дефинирането на сложните
статистически единици от тип „Група предприятия“.
Регистърът на статистическите единици служи за генерална съвкупност за провеждане на
изследването „Демография на предприятията“,
което е част от проекта на Евростат „Бизнес
демография“, целящ хармонизирано събиране
на данни, отнасящи се до демографията на
бизнеса за страните – членки на ЕС. Формират
се показатели за брой активни, новородени,
умрели или оцелели предприятия за съответен
(референтен) период. България участва в това
изследване от 2006 г. на доброволен принцип,
от 2009 г. – като страна членка, участието в
проекта и изпращането на данни в Евростат е
задължително съгласно анекс IX от Регламент
(ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент
и на Съвета за СБС. В срок бяха изпратени
данните за отчетната 2008 г. с определена и
маркирана както първичната, така и вторичната конфиденциалност на национално ниво,
като Евростат оцени високо тяхното качество и
обхват. На интернет сайта на НСИ беше публикуван кратък анализ на получените резултати.
„Бизнес демография на предприятията с
работодател“ е друг проект на Европейската
комисия, в който нашата страна участва. Евростат, заедно с ОИСР, предложи по-нататъшно
развитие на проекта „Бизнес демография“, като
в него се изследват само предприятията с наети лица, с цел хармонизиране на събираните
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показатели на европейско ниво. Изготвят се
и данни за бързоразвиващите се предприятия
(с над 20% годишен ръст в оборота или заетостта), а също така и за бързоразвиващи се
млади предприятия, т.нар. „газели“, които са
създадени преди не повече от 5 години, считано
към референтната година.
„Тестване на данните от Еврогруп регистъра с тези от Националния бизнес регистър“ е
проект на ЕК, с помощта на който се извърши
идентификация на национално ниво на единици от типа „група предприятия“, предоставени ни от Европейския регистър на групите
предприятия (EGR). Беше актуализиран и
допълнен списъкът от единици, за които в
Бизнес регистъра има информация, че са част
от многонационални групи предприятия, но
не се съдържат в предоставения от Евростат
списък. Данните в изискания формат, както и
окончателният доклад за свършената работа
бяха изпратени в Евростат.
ІІІ.4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Статистика на селското, горското и рибното
стопанство
Разработени бяха годишни данни за 2009 г.
(предварителни и окончателни) и тримесечни
за 2010 г. по текущи и съпоставими цени за
производствената сметка (брутна продукция,
междинно потребление, неотделими второстепенни неселскостопански дейности и добавена
стойност) за икономическите дейности селско,
горско и рибно стопанство за националните
икономически сметки.
Съгласно Регламент (ЕО) № 138/2004 на
Европейския парламент и на Съвета бяха разработени и изпратени на Евростат годишни
данни за сателитните икономически сметки за
селското стопанство.
Бяха изчислени и изпратени на Евростат
данни за продукцията в горското стопанство
за интегрираните икономически сметки горско
стопанство – околна среда за 2008 година. По
отношение на попълването на въпросника на
Евростат беше постигнат напредък, като за
първи път бяха изпратени данни за периода
2004 – 2008 г. по показателите, които са от
компетентността на Изпълнителната агенция
по горите.
Бяха изчислени и изпратени на Евростат тримесечни и годишни данни (прогноза) за 2010 г.
при база 2005 = 100 за индексите на цените на
производител, на средствата за производство и
на стоките с инвестиционно предназначение,
използвани в селското стопанство.
Дейността на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по Националната
статистическа програма през 2010 г. беше
осъществена от отдел „Агростатистика“ като
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орган на статистиката в съответствие с чл. 2,
ал. 3 от Закона за статистиката. През 2010 г.
бяха планирани 16 теми за изследване.
През 2010 г. продължиха по предварително
изготвен график стартираните през предходната
година дейности по подготовка и провеждане
на преброяването на земеделските стопанства
в Република България през 2010 година, което
представлява изчерпателно изследване и се
извършва най-малко веднъж на всеки десет
години съгласно Регламент (ЕО) № 1166/2008
на Европейския парламент и на Съвета за
изследване на структурата на земеделските стопанства и съгласно Закона за преброяване на
земеделските стопанства в Република България
през 2010 г. (ЗПЗСРБ2010). През април 2010 г.
се осъществи пробното преброяване с цел проверка на инструментариума на преброяването.
На 1-ви септември съгласно ЗПЗСРБ2010 на територията на цялата страна започна същинското
преброяване на земеделските стопанства, които
отговарят на характеристиките от приложения
№ 1 и № 2 от същия закон. Преброяването на
земеделските стопанства приключи на 30.12.2010
година. Преброяването се извърши от специално обучени анкетьори чрез статистически
въпросник, съдържащ над 60 въпроса, отнасящи
се до използваната земеделска площ, растениевъдството, животновъдството и земеделските
производствени методи на анкетираните стопанства. Обучени контрольори проверяват
попълнените въпросници и подпомагат при необходимост анкетьорите. Органът по статистика
в МЗХ ще обобщи данните от преброяването,
получени от 28-те областни дирекции „Земеделие“. Данните за стопанствата ще се използват
само за целите на статистиката. Министърът
на земеделието и храните въз основа на обобщените данни ще внесе в Министерския съвет
доклад за приключване на преброяването и за
основните резултати от него до 31 декември
2011 г. Събраната информация ще послужи за
провеждането на успешна аграрна политика
на национално ниво.
Наблюдението за оценка на добива на полето
и първа прогноза за производството от пшеница
и ечемик се проведе през юни 2010 г. от специалисти агрономи чрез директно наблюдение на
терен. Наблюдавани са показателите, участващи
във формирането на добива и определящи състоянието на културите в момент преди жътва,
направена е прогноза на производството от
пшеница и ечемик реколта 2010.
Наблюдението за заетостта и използването
на територията на България (БАНСИК 2010)
се реализира през юни и юли 2010 година.
Получени са данни за площите със селскостопанско предназначение, вкл. и за основните
култури на ниво шест статистически района
(NUTS2). Методологията на наблюдението
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съответства на изискванията на Евростат
(Решение № 1445/2000/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета).
Наблюдението „Статистическа информация за земеделските култури – реколта 2010“
се проведе през ноември – декември 2010 г.
чрез анкетиране на земеделски производители. С наблюдението се получи информация
за реколтираните площи, средните добиви и
производството от полски култури. Спазени са
изискванията на Регламенти (ЕИО) № 837/90
и Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета. Резултатите ще бъдат публикувани в началото
на 2011 година.
Осъществени са планираните статистически
наблюдения за производството и преработката на плодове и зеленчуци. Наблюдението
за производство на плодове реколта 2009 се
проведе в началото на 2010 г. чрез интервюта
на производители на плодове. Събрана е информация за реколтираните площи с овощни
насаждения, количеството на произведените
плодове – по видове, начин на реализация
и други. Наблюдението за производство на
зеленчуци се проведе през ноември 2010 г. и
се събра информация за площите, заети със
зеленчуци през 2010 г., количествата произведени зеленчуци по видове – средни добиви и
производство, както от открити площи, така и в
оранжерийни условия, начините за реализация
на произведената продукция. Чрез наблюдението
на дейността на предприятията, преработващи
плодове и зеленчуци през 2009 г., са получени
резултати за промишлено преработените количества плодове и зеленчуци по видове и за
реализацията на готовата продукция.
Статистическото наблюдение за производството на грозде и вино реколта 2009 се проведе в началото на 2009 г. чрез интервюта на
производители на грозде. С анкетата е събрана
информация за площите с винени и десертни
лозя, производството на грозде и направленията
за използването му. Публикуваната информация
за промишленото производство на вино е по
данни на Изпълнителната агенция по лозата
и виното.
Статистическите наблюдения в областта на
животновъдството, производството на месо,
мляко и млечни продукти се осъществяват
съгласно Наредбата за статистическите изследвания в свиневъдството, говедовъдството,
биволовъдството, овцевъдството и козевъдството
и производството на месо, мляко и млечни
продукти (ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г.). Наредбата е съобразена с действащото европейско
законодателство и съгласно това през 2010 г.
са проведени:
• Статистически наблюдения за свине, едър
рогат добитък, дребен рогат добитък и птици.
Събира се информация за броя на селскостопанските животни и птици по видове и категории,
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за производството и реализацията на получената
продукция – мляко, животни и птици за клане,
производство на яйца и дейността на люпилните
през 2010 г. Резултатите от наблюденията ще
бъдат публикувани в началото на 2011 година.
Наблюденията за дейността на кланиците
за производство на бяло и червено месо през
2009 г. са проведени в началото на 2010 г. на
базата на изчерпателни списъци на кланиците,
изготвени съвместно с Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Получена
е информация за промишленото производство
на месо по видове и категории в съответствие
с нормативни документи на ЕС. Резултатите
от наблюденията бяха публикувани в средата
на 2010 година.
• В началото на 2010 г. е проведено наблюдението за дейността на млекопреработвателните предприятия и производството на млечни
продукти през 2009 г. на базата на изчерпателен
списък на млекопреработвателните предприятия, изготвен съвместно с НВМС. Получена е
информация за преработеното мляко и произведените млечни продукти, тяхната продажба в
натура и стойност. Резултатите от наблюденията
са публикувани в средата на 2010 година. Информация за дейността на кланиците и производството на месо, за дейността на млекопреработвателните предприятия и производство на
млечни продукти и за дейността на люпилните
в страната се събира и ежемесечно на базата
на изчерпателен списък на предприятията.
Резултатите не са публикувани до момента,
но предварителни данни се предоставят всеки месец в Евростат. Използват се за анализ
на качеството на събираната информация и
сравнение с резултатите от годишните анкети.
• Наблюдението за пчеларството през 2009 г.
е проведено чрез анкетиране на стопанства,
отглеждащи пчелни семейства, на базата на
извадка от изчерпателното изследване на сектор
„Пчеларство“ през 2006 г., изготвена от отдел
„Агростатистика“. Резултатите от наблюденията
бяха публикувани през май 2010 година.
• Проведено е специализирано наблюдение
на птицевъдството в България през 2009 г. чрез
изчерпателно анкетиране на големите птицевъдни стопанства. Резултатите от изследването
бяха публикувани в началото на 2010 година.
През 2010 г. е проверена получената информация и са обработени данните от проведеното през 2009 г. изследване на структурата
на лозята. Резултатите бяха публикувани през
декември 2010 г. Основната цел на дейностите
по Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) през 2010 г. е осигуряването
на информация за доходите на земеделските
производители с оглед вземане на правилни
управленски решения на национално ниво и
измерване на влиянието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското
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земеделие. Резултатите за 2009 г. ще бъдат
публикувани през март 2011 г. С оглед осигуряване на текущото функциониране на системата
през годината е поддържана стабилна извадка
от стопанства за наблюдение.
ІІІ.5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
Бизнес тенденции
Ежемесечните наблюдения на бизнес тенденциите на НСИ предоставяха съществена информация за икономически анализ и
краткосрочно прогнозиране и бяха ключово
допълнение към традиционните статистики.
С финансовото съдействие на Европейската
комисия тези наблюдения се провеждаха
по „Общата хармонизирана програма на
Европейския съюз за бизнес наблюдения и
наблюдение на потребителите“ в страните
членки, в т.ч. и в България. Целта на тази
програма е да събира информация от мениджърите в промишлеността, строителството,
търговията на дребно и сектора на услугите за
настоящата и бъдещата бизнес дейност, както
и от потребителите, за техните намерения
за покупки и спестявания. Показателите от
тези наблюдения могат да се използват като
компоненти на съставни изпреварващи показатели за анализ и откриване на повратните
точки в икономическия цикъл. Потребители
на тези данни бяха органите на държавното
управление в България, БНБ, Европейската
комисия, Европейската централна банка, изследователските институти и други.
Информация за тенденциите в развитието на
общественото мнение по основни икономически
процеси и явления, като общата икономическа
ситуация в страната, инфлацията, безработицата, спестяванията, намеренията за извършване
на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба и покупка на жилище или кола
предоставяше и тримесечното наблюдение на
потребителите.
Устойчиво развитие
През 2010 г. НСИ продължи да работи по
системата от показатели за мониторинг на
Стратегията за устойчиво развитие. Издадена
бе втора разширена двуезична (на български и
английски език) публикация „Устойчиво развитие на България 2008“. Включените показатели
обхващат икономически, социални, екологични
и институционални въпроси, разпределени в
десет теми: социално-икономическо развитие, устойчиво потребление и производство,
социално включване, демографски промени,
обществено здраве, промени в климата и чиста
енергия, устойчив транспорт, природни ресурси,
глобално партньорство и добро управление.
Публикацията е предназначена за широк кръг
потребители: за органите и институциите, които разработват и провеждат икономическата
и социалната политика на страната, а също и
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за неправителствените организации и всички
обществени кръгове, които активно работят в
областта на тази проблематика.
Статистика и сметки за околната среда
Съгласно изискванията на Евростат относно сателитните сметки за околната среда
ежегодно се съставят интегрирани таблици на
сметки за въздуха по икономически сектори.
Готовата информация бе изпратена в срок в
Статистическата служба на ЕС.
Изграждането на единна информационна
база за оценка на емисиите в атмосферата и
усъвършенстване на методиките в съответствие
с изискванията и препоръките на международните органи се основава на наблюдението за
емисиите на вредни вещества в атмосферата.
То се провежда по методология, отговаряща
на международните стандарти, разработена
съвместно с МОСВ.
Изследването за отпадъците от дейността
(селскостопански, производствени, общински)
осигурява информация за количеството на
образуваните в страната неопасни отпадъци и
начините за тяхното третиране и рециклиране.
В съответствие с Регламент (ЕО) № 2150/2002
на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците информацията
за неопасните отпадъци от производствената
дейност се събира чрез извадка, представителна
за икономически активните субекти в страната. Чрез изследването „Отпадъци от селското,
горското и рибното стопанство“ е осигурена
информация за образуването, третирането и
рециклирането на отпадъците от територията
на фирмите от отрасъл „Селско, горско и рибно
стопанство“.
Наблюдението за общинските отпадъци
(битови и строителни) осигурява данни за
количествата на образуваните отпадъци от
населението и малкия бизнес. Поддържа се
регистър на депата за битови отпадъци, съдържащ данни за обслужваното от тях население,
площта, събраните, третираните и окончателно
депонираните отпадъци.
Ведомствените наблюдения осигуриха информация за дейността по предотвратяване на
замърсяването на морските води и р. Дунав,
регистрираните шумови нива, защитените територии и обекти, наложените санкции и глоби,
управлението на дейностите по опазване на
околната среда.
Изследването „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда и придобити
материални активи с екологично предназначение“ осигури данни за размера на разходите за
придобиване на дълготрайни активи с екологично предназначение, разходите за текущото
им поддържане, източниците на финансиране
и разпределението на средствата по основните
направления – въздух, вода, отпадъци и т.н.
Използването на тези средства е ефективен
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икономически лост за намаляване на отрицателното въздействие на социално-икономическите
процеси върху околната среда.
През годината e събрана и информация за
наличността и движението на дълготрайните
материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност.
Съгласно изискванията за докладване на
Евростат през 2010 г. са попълнени и изпратени в определения срок регулярни въпросници
на ОИСР/Евростат „Разходи за опазване на
околната среда и приходи“ и „Данъци и такси,
свързани с околната среда по икономически
дейности“.
Обхватът, развитието и резултатите от изследването „Водопотребление, водоснабдяване
и канализация“ са пряко обвързани с изискванията на Рамковата директива за водите.
Чрез наблюдението се осигурява информация
за годишния баланс на водните ресурси: водовземане, водоползване и отпадъчни води.
В резултат на проведеното наблюдение за
водоснабдяването е получена детайлна информация за целия процес на водоползването от
фирмите за водоснабдяване: изземването на
водата, използването є, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. Изследването е в
съответствие с новите изисквания в областта
на европейската водна статистика. Попълнен и
изпратен е и ежегодният Обединен въпросник
на ОИСР „Вътрешни води“.
Посредством наблюдението „Общи приходи
от данъци и такси и извършени разходи за
битови отпадъци“ е получена детайлна информация от общините за приходите от такси за
битови отпадъци и изразходваните средства
от специализираните фирми за събирането,
транспортирането и съхранението на битовите
отпадъци.
Изследването „Производство на опаковани
стоки и опаковки“ се провежда в изпълнение на Директива 94/62/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно опаковките
и отпадъците от опаковки. Оценката за опаковките се получава чрез комбинация на
данни от годишното извадково наблюдение
и изчерпателни данни за основните производители на опаковки и опаковани стоки и
получени данни за оползотворени, рециклирани и обезвредени отпадъци от опаковки от
Изпълнителната агенция по околна среда. За
първи път се въведе и електронен формуляр
за събиране на информацията.
Изследването „Приходи и разходи на специализираните производители за околната среда“
осигури информация за приходите и разходите
за опазване и възстановяване на околната среда
от специализираните производители.
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Посредством наблюдение на подземните
запаси се осигури информация за състоянието
на доказаните запаси, вероятните запаси и ресурсите от невъзстановяеми минерални ресурси
в страната. Изследването е изчерпателно и се
провежда с електронен въпросник. Обхваща
стопански субекти, декларирали приходи от
добивна дейност, и такива, които са получили
концесии за добив и разрешения за проучване
и търсене на подземни богатства.
През 2010 г. продължи и завърши работата
по започналите през 2009 г. пилотни проекти
по грант на ЕК „Сметки за разходите за околна
среда“ и „Сметки за материалните потоци в
икономиката“.
През 2010 г. започна работа по пилотен
проект по грант на ЕК „Екологични данъци и
такси“. Проектът ще приключи през юли 2011 г.
Дирекция „Мониторинг и оценка на околната
среда“ на Изпълнителната агенция по околна
среда към Министерството на околната среда
и водите е изпълнила задачата „Образуване,
оползотворяване и обезвреждане на опасни
отпадъци по код“, съобразно характеристиките
на изследването, включено в програмата.
НИРД, иновации и информационно общество
През 2010 г. наред с изпълнението на регулярните задачи от НСП по производство и
разпространение на данни за НИРД бяха преизчислени динамични редове с показатели за
НИРД за 2006 и 2007 г. по новата класификация на икономическите дейности КИД – 2008.
В рамките на пилотен проект, финансиран с
целева субсидия от Евростат, бе разработена
методология и проведено изследване на разходите за НИРД, финансирана от чужбина
през 2009 г., в подробна разбивка на видовете
чуждестранни източници на финансиране и
по категории според географската област на
произход на средствата (ЕС/извън ЕС).
Експерти на НСИ взеха участие в разработването на хармонизирания въпросник за провеждане на следващото общо за ЕС изследване
на иновациите през периода 2008 – 2010 г. и
подготвиха съответния национален въпросник.
В изпълнение на Регламент (ЕО) № 808/2004
на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за
информационното общество през 2010 г. отдел
„НИРД, иновации и информационно общество“
проведе две изследвания, финансирани с целеви субсидии от Евростат – „Използване на
ИКТ и е-търговия в предприятията и разходи
и инвестиции в ИКТ“ и „Използване на ИКТ
от домакинствата и лицата“. След направения преглед на стандартните статистически
показатели за информационното общество
беше направена актуализация и бяха добавени
нови променливи за използването на ИКТ от
домакинствата и предприятията.
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III.6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Статистически метаданни, класификации
и стандарти
През 2010 г. за целите на „Е-преброяване
2011“ бяха заредени в ИС „Статистически класификации“ разработените от Евростат „Списъци
с кодове за повече от една тематична област“
съгласно стандарта SDMX. В ИС „Е-преброяване 2011“ са използвани Класификацията
на икономическите дейности (КИД – 2008) и
Националната класификация на професиите и
длъжностите 2011 (НКПД – 2011).
За целите на статистическите обработки
и продължаване на динамичните редове бяха
разработени нови класификационни версии на
продуктовите класификации и кодови таблици
на преход: Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ 2010 – ПРОДПРОМ 2011); Номенклатура на продукцията
на селското, горското и рибното стопанство
(ПРОДАГРО 2010 – ПРОДАГРО 2011); Комбинирана номенклатура (КН 2010 – КН 2011).
За същите цели бяха разработени и кореспондиращи таблици между: Класификацията
на продуктите по икономически дейности
(КПИД – 2008) и Комбинирана номенклатура (КН 2011); КН 2011 и Класификацията на
широките икономически категории (BEC);
Стандартната външнотърговска класификация
(СИТС) и КН 2011; ПРОДПРОМ 2011 и КН
2011; ПРОДАГРО 2011 и КН 2011; ПРОДЕНЕРДЖИ 2011 и КН – 2011. За целите на
ПРОДКОМ наблюдението бяха актуализирани
Списъците на T и Z кодовете. Подготвени бяха
списъци на променените позиции в продуктовите номенклатури за 2011 година, които ще
бъдат утвърдени със заповед на председателя
на НСИ и обнародвани в „Държавен вестник“.
Основна задача пред НСИ през 2010 г. беше
оказването на методологична помощ по използването на класификациите в статистическата и
социалната практика. Първостепенно значение
в консултантската и разяснителната дейност
има информационна система „Статистически
класификации“ чрез създадените възможности
за онлайн предоставяне на информация за
всички класификации, документи, кореспондиращи таблици, възникващи в резултат на
ревизията на макроикономическите и другите
икономически класификации и номенклатури,
както и чрез извършването на експорт на
класификации чрез стандартни интерфейси.
През 2010 г. продължи работата по текущото поддържане на Електронните речници
на статистическите термини и по стандартизиране и хармонизиране на статистическата
терминология.
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Във връзка с внедряването на SDMX стандарта за електронен обмен на данни и метаданни
през февруари 2010 г. в НСИ беше проведена
среща с национален експерт от Евростат, като
специално внимание беше отделено на средствата за внедряване и прилагане на стандарта на
национално, европейско и международно ниво.
Бяха актуализирани документите „Ръководство,
ориентирано към съдържанието“ и неговите
приложения ,,Общ речник за метаданни“, „Общи
понятия за повече от една тематична област“,
„Списък на тематичните области“ и „Списъци
с кодове за повече от една тематична област“.
НСИ кандидатства за участие в ESSnet проект
по SDMX – Phase II.
Оценката на Евростат за метаданните за
производство на статистическа информация
и свързаните с тях справочни метаданни на
интернет страницата в НСИ е много добра.
През 2010 г. продължиха дейностите по
текущото поддържане на данните и метаданните за отделните категории данни съгласно изискванията на Специалния стандарт за
разпространение на данни на Международния
валутен фонд (SDDS). В изпълнение на споразумение с МВФ по този стандарт България
предоставя основни икономически и финансови показатели на МВФ съгласно календар
за разпространение на данните, които се
публикуват и в националната SDDS страница,
поддържана от БНБ.
През 2010 г. продължи работата по изготвяне
на Списък на стандартните статистически показатели. Всеки месец се подготвя, актуализира
и утвърждава Календарът за събиране, обработване и разпространение на статистическата
информация за статистическите изследвания
по месеци.
Информационни и комуникационни технологии и други дейности
През 2010 г. основен приоритет и постоянна
задача е осигуряването на висококачествена
поддръжка на сървърната, комуникационната
инфраструктура и администрирането на информационните системи в НСИ, чрез които
се реализират статистическите бизнес процеси.
Осъществява се непрекъснат мониторинг и
контрол на сървърите за управление на бази
данни и на сървърите за приложения. Една от
основните задачи е свързана с обработка на
данни от други административни регистри и
информационни системи, като се организира
обработката, съхранението и предоставянето
на статистическите дирекции на резултатни
данни от външни административни източници.
Предоставя се информация от администрираните бази данни на всички звена в системата
на НСИ съгласно зададените критерии на
статистическите отдели.
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За целите на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита
(ESSPROS) бяха формирани данни съгласно
дефинициите и обхвата на ESSPROS.
Поддържа се web услуга за трансфер на
вписванията в Търговския регистър към базите
данни на НСИ, както и онлайн репликация на
данни за вписванията в Регистър Булстат. Поддържат се приложенията за Общия регистър
на търговците и Националния регистър на
населените места.
Промените за териториалните и административно-териториалните единици се отразяваха
и в ИС „Статистически класификации“, като
се въвеждаха нови версии на класификацията
за населените места и на йерархичната класификация на административно-териториалните
структури.
Беше извършена подготовка на техническата
среда за новите сървъри, външната запаметяваща система, резервиране на електрозахранването, включване на новозакупени непрекъсваеми
устройства и подготовка за инсталиране на нови
информационни системи. През 2010 година
бяха извършени прехвърляне на цялостното
електрозахранване на data центъра към новите
UPS и непрекъснат мониторинг на техническите
средства и комуникационната инфраструктура
за осигуряване на режим 24/7.
Извърши се мигриране на VPN услугата,
предоставяна от VIVACOM, за ИС „Бизнес
статистика“, към използване на безплатната
комуникационна среда на държавната администрация (НМДА). Бяха осъществени инсталиране, настройка и пускане в експлоатация на
комуникацията на всички ТСБ с комуникационното оборудване на ИС „Бизнес статистика“
през новата комуникационна среда.
Продължи миграцията на електронната поща
на НСИ от MS Exchange Server v5.5 към новата,
по-съвременна версия на MS Exchange Server
2003. Извърши се инсталиране на софтуера за
управление на електронната поща (Exchange
Server 2003) на сървърите за ТСБ. В ТСБ бяха
доставени сървъри и се свързаха към мрежата
на НСИ. Беше направена подготовка за извършване на отдалечена настройка и миграция на
локалните бази данни и профилите на всеки
потребител от ТСБ.
Извърши се активиране на директорийната
услуга Active Directory на операционната система
Windows Server 2003 и поетапно се включиха и
определиха правата за достъп на потребителите,
схемите за маршрутизиране на съобщенията,
автентикация на потребителите и LDAP услугите за комуникация между потребителите и
сървърите в Active Directory.
Проект със стратегическо значение през
2010 г. е ИС „Преброяване 2011“. В неговото
разработване взеха участие експерти от дирекция „Информационни и комуникационни
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технологии“ – както при изготвянето на техническото задание, така и при подготовката и
внедряването на отделните фази на реализацията му. За целите на проект „Преброяване
2011“ беше инсталирано оборудване, свързано с
поддържането на съвременна комуникационна
инфраструктура, което се прави за първи път в
НСИ. Това са задачи по приемане, осигуряване
на подходяща среда за инсталиране и проверка
за работоспособност на нови високопроизводителни „rack“ сървъри, дискова запомняща
система, активно мрежово оборудване и други
високопроизводителни технически средства и
софтуер, както и по осигуряване на надеждна
интернет среда и сертифициране.
Развитие на статистическите информационни системи
В областта на информационните системи
продължи процесът на постепенен реинженеринг на различните програмни продукти и
преминаване към централизирани системи с
децентрализиранo въвеждане на статистически
формуляри, при използване на последни технологични платформи, като .Net, J2EE, SPSS
Statistics Server.
През 2010 г. се премина към по-нова версия
(18.0) на един от най-съвременните статистически пакети SPSS Statistics Server, който все
повече се превръща в основна аналитична
платформа. Със сървърната версия се постигат
изключително качествени предимства при обработката на огромни обеми данни и ресурсоемки
анализи, като висока продуктивност, контрол
и администриране на натоварването, мощност
(ускоряване на обработката на големи бази
данни, това се постига с т.нар. многонишкови
алгоритми и допълнителни функции и процедури, които не съществуват в десктоп версиите),
ефективност, унификация, сигурност (централизиран и защитен достъп до информацията
с възможност за администриране на нива и
права на достъп на различни потребители до
различни бази данни), нисък мрежов трафик,
възможност за надграждане на системата. Чрез
реализирането на интерфейси към различни
съществуващи или нови системи се осигурява
основата за разработване на Data Warehouse
върху единна аналитична среда.
В ИС „Демография“ през 2010 година продължи разширяването на подсистемата макроданни
чрез изграждане на нови многомерни кубове
за всички демографски събития по месеци и
тримесечия. Изградени бяха и допълнителни
специфични кубове.
Беше реализиран нов подход за използване на
данни от административни източници, свързан
със съдебната статистика. Беше разработено
програмно осигуряване за трансформация на
данните за осъдените лица от административен
източник (Единна информационна система за
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противодействие на престъпността – ЕИСПП)
и обвързването им с данните от информационната система на НСИ.
Информационно осигуряване на планирането
и управлението на страната при кризи
През 2010 г. продължи поддържането и
актуализирането на базите данни в специализирания регистър на статистическите единици
(СРСЕ). През настоящата година бе разработена
справка, с която общинските администрации
ще предоставят данни за броя на кризисните
събития, стойността на щетите в различните
инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения
и други материални активи по вид събития,
както и за загубите сред населението. Ще се
събира информация и за застрахователните обезщетения и други видове извънредни приходи,
получени от различни източници, като помощи
за възстановяване също по видове кризисни
събития. За следващата година е планирано
изследването да се проведе експериментално,
в срока на годишната статистическа отчетност
за дейността на предприятията.
IV. НЕИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ
Задачата „Внедряване на модел за управление на качеството“ не беше изпълнена поради
ресурсни ограничения и е прехвърлена за изпълнение в НСП 2011.
Поради недостиг на средства през 2010 г. не
бе проведено специализираното статистическо
изследване за информационното осигуряване на
планирането и управлението на страната при
кризи, за възникналите кризисни събития на
територията на страната през 2009 г. В изградената за целта база данни и Интегрираната
статистическа геореферирана информационна
система няма да се мигрират данни за възникналите кризисни събития на територията на
страната през 2009 г.
Поради очаквани промени в съществуващите нормативни документи не е провеждано
статистическо наблюдение за изследване на
потенциалните производители и доставчици на
специална и гражданска продукция в интерес
на отбраната и управлението при кризи.
V. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
Персонал и обучение
Дейността по управлението на човешките
ресурси в Националния статистически институт
се осъществява при точно спазване на Закона
за статистиката, Закона за администрацията,
Закона за държавния служител, Кодекса на
труда и всички разпоредби на българското
законодателство.
Националният статистически институт е
организиран в Централно управление (ЦУ) и
28 териториални статистически бюра (ТСБ).
Структурните звена са разпределени в обща и
специализирана администрация съгласно Закона

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

за администрацията. За последните пет години
вследствие на оптимизиране на структурата
на териториалните статистически бюра и на
Централното управление на НСИ и поради
въвеждането на нови организационни подходи в управлението на процесите на събиране,
обработка и производство на статистическа
информация и в управлението на персонала се
наблюдава тенденция на абсолютно намаляване
на заетите в системата на НСИ. За периода
2006 – 2010 г. числеността на служителите е
намаляла с 528 щатни бройки, или близо с 32 %.
През юни 2010 г. организационната структура
и длъжностното разписание бяха оптимизирани,
което доведе до реално намаляване на щатната
численост с 208 бройки. Организационните
промени доведоха до провеждането на политики на подбор на персонала, насочени към
заместването на излизащите в пенсия служители с млади хора, току-що завършили висше
образование и с ново перспективно мислене.
Провежданите конкурси за държавни служители показаха, че конкуренцията за заемането
на някои длъжности за младши експерти води
до явяването на над 40 – 50 кандидати за едно
свободно място.
Щатни бройки в НСИ за периода 2006 – 2010
година
Брой
1800
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1400
1200

1494
1352

1338
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1000

968

968
786

800
600
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400
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370

344

200
0
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НСИ
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ТСБ
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ЦУ

Състоянието на персонала в Националния
статистически институт е представено в следната
таблица, обобщаваща структурата на персонала
общо за НСИ, в т.ч. ЦУ на НСИ и ТСБ:
Заети по образование, пол, правоотношение
и брой прослужени години в НСИ
(Проценти)
Персонал

Общо

ЦУ на
НСИ

ТСБ

По образование
Висше образование

76,2

91,0

70,3

0,4

1,6

0,0

ОКС „магистър“

69,7

84,0

64,0

ОКС „бакалавър“

4,9

4,4

5,0

ОКС „професионален

1,2

1,0

1,3

в това число:
Доктор

бакалавър“
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Общо

ЦУ на
НСИ

ТСБ

Средно образование

23,7

9,0

29,6

По-ниско образование

0,1

0,0

0,1

100,0

100,0

100,0

Общо
По пол
Мъже

15,8

22,6

13,1

Жени

84,2

77,4

86,9

Общо

100,0

100,0

100,0

Служебно правоотношение

72,7

89,7

66,0

Трудово правоотношение

27,3

10,3

34,0

100,0

100,0

100,0

14,2

9,8

16,0

По правоотношение

Общо
По прослужени
години в НСИ
До 5 г.
6 – 10 г.

15,7

23,5

12,5

11 – 20 г.

32,8

34,8

32,0

21 – 30 г.

26,3

17,4

30,0

Над 30

11,0

14,5

9,5

Общо

100,0

100,0

100,0

В системата на НСИ стриктно са спазени
нормативните изисквания по отношение на
образователната степен и професионалния опит
за заемане на отделните длъжности, както и
определените нормативи за общата и специализираната администрация и за ръководните
кадри. Поради предимно производствените, а не
управленски функции и задачи, които изпълняват структурните звена на НСИ, относителният
дял на общата администрация е значително
по-нисък от нормативно определения.
Всички промени на служебното или трудовото правоотношение на служителите през 2010 г.
са извършвани в съответствие с изискванията на
ЗДСл, КТ, Наредбата за прилагане на Единния
класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за служебното положение
на държавните служители, другите документи,
свързани с промените на трудовото или служебното правоотношение на служителите, и
колективния трудов договор. Назначаването на
служители в системата на НСИ е извършвано
при стриктно спазване на Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,
което позволи новоназначените служители да
бъдат внимателно подбирани. През 2010 г. в
системата на НСИ бяха проведени общо 18
конкурса за назначаване на служители на
свободни работни места. Общият брой на обявените конкурси, приключили без назначаване
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на нови служители, е 2. В ЦУ на НСИ бяха
проведени 16 конкурса, 2 от които завършиха
без назначаване на нови служители.
Определянето на основната месечна работна заплата на заетите в системата на НСИ е
съобразено с действащата нормативна уредба,
като средната месечна брутна заплата на едно
лице за персонала на НСИ е 596,10 лв., за ЦУ
на НСИ тя е 726,45 лв. и за ТСБ – 545,12 лв.
Беше извършено атестиране на служителите
в системата на НСИ съобразно изискванията
на Наредбата за условията и реда за атестиране
на служителите в държавната администрация.
През 2010 г. беше разработен подробен План
за обучение на служителите от системата на
НСИ в изпълнение на Стратегията за обучение
на служителите в държавната администрация,
приета с Решение № 85 на Министерския съвет от
2002 г., Политиката за обучение на служителите
от НСИ, приета през март 2007 г., Стратегията
за обучение на служителите в НСИ, разработена
по Национална програма ФАР 2004, Насоките за развитие на обучението в Европейската
статистическа система съгласно Европейската
програма за обучение по статистика.
Приоритетните направления в дейността по
обучението в НСИ за 2010 г. бяха свързани с конкретизация и детайлизация на хоризонталните
приоритети, включени в Стратегията за развитие
на НСС, с особен акцент върху подобряване на
качеството на статистическата информация и
усъвършенстване на нейното разпространение,
анализ на текущите потребности от обучение
за професионално и служебно развитие.
В областта на демографската и социалната статистика приоритетните направления в
обучението бяха свързани основно с усъвършенстване на методологията и организацията
на статистическите изследвания, въвеждане
на европейски модул за наблюдение на хора с
увреждания и интеграцията им в обществото,
изследванията на културата, на домакинските
бюджети и европейското изследване на доходите
и условията на живот.
В областта на макроикономическата статистика приоритетно бе обучението по държавна финансова статистика, хармонизиран
индекс на потребителските цени, статистика
на външната търговия.
Насоките на обучение в областта на бизнес
статистиката се отнасяха до краткосрочната
бизнес статистика, енергийната статистика и
връзката със статистиката на околната среда.
В областта на разпространението на статистическа информация обучението бе насочено
към прилагане на европейски добри практики
и насоки на разпространение – чрез интернет
сайта, развитие на потребителски ориентирани
продукти и услуги, подпомагане на потребителите на европейската статистика, установяване на ефективни връзки с потребителите и
подобряване на комуникациите. Обучението по
разширяване на познанията за прилагане на
статистически методи и подходи бе свързано
с методите за сезонни изглаждания, методологията на изследванията, извадкови техники,
анализ и моделиране на данни.
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Основните области на обучение през 2010 г.
са: подобряване на административния капацитет
на ръководните служители и експерти, вкл. европейска администрация – функциониране, процедури и протокол; статистически изследвания;
чуждоезиково обучение с тематична насоченост
за напреднали в тази област, както и овладяване
на втори език на ЕС; информационни технологии, с нов акцент – дистанционно обучение.
През 2010 г. в различните форми на обучение – курсове, семинари, инструктажи главно със
служители от ТСБ, консултации в страната и в
чужбина, проучване на опита на други страни
и стажове в чужбина – служителите на НСИ
реализираха общо 480 участия и бяха изразходвани 1702 човекодни.
През 2010 г. служителите на НСИ са участвали в 98 курса за повишаване на квалификацията. В курсове, свързани със статистическите
изследвания, са участвали 153 служители, а в
курсове за подобряване на административния
капацитет – 282. 47 служители са подобрили
езиковите си умения.
Тези данни показват, че в системата на НСИ
работят квалифицирани и образовани специалисти. Голяма част от тях са дългогодишни
служители с натрупан ценен практически опит
в конкретни статистически области. Делът на
заетите в системата на НСИ служители с висше
образование е 76,22 на сто, като за териториалните структури делът на заетите висшисти
е 70,34 на сто. Въпреки това обезпокоителна
е тенденцията за запазване на сравнително
висок дял на служителите в териториалните
статистически бюра, притежаващи средно образование – 29,6 на сто. Запазва се тенденцията
за продължаване на обучението на служителите
за повишаване на тяхното образователно ниво.
Служители от НСИ, продължаващи обучението
си в български университети през 2010 година
(Брой)
Вид обучение

Общо

ЦУ
на
НСИ

ТСБ

25

5

20

5

3

2

Магистър

13

2

11

Бакалавър

5

-

5

Професионален бакалавър

2

-

2

Висше образование за получаване на образователна степен - общо
Доктор

В същото време през последните години се
наблюдават негативни тенденции, като застаряване и ускорено текучество на персонала.
Общо за НСИ през 2010 г. делът на заетите на
възраст под 50 години е 51,88 на сто, за ЦУ на
НСИ – 50,97 на сто, и общо за ТСБ – 52,25 на
сто. В сравнение с 2009 г. се е увеличил процентът на заетите под 50 години. Основните
причини за наблюдаваните обезпокоителни
тенденции са все още ниското заплащане на

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

служителите в държавната администрация и
спецификата на извършваните дейности в системата на националната статистика.
През 2010 г. продължи тенденцията за подобряване на условията на труд въпреки предприетите от правителството мерки за ограничаване
и съкращаване на капиталовите разходи и
разходите за текущи ремонти и социалнобитови и културни мероприятия. Във връзка
със съкращаването на последните разходи не
бяха извършени и ежегодните профилактични
прегледи на заетите в НСИ от Службата за
трудова медицина. През годината беше актуализиран съставът на Комитета по условия на
труд (КУТ) в квотите на работодателя и на
работниците и служителите в НСИ. Службата
по трудова медицина изготви обобщен анализ
на заболяемостта сред служителите в НСИ през
2009 г. и излезе с препоръки пред ръководството на НСИ за превенция и профилактика на
рисковете. Бяха обучени членовете на КУТ и
ръководителите на административните звена
относно първоначално и периодично обучение
по здравословни и безопасни условия на труд
съгласно приетата нова нормативна уредба в
областта на обучението и инструктажа по безопасност и здраве при работа в края на 2009 г.
Във връзка с това Комитетът по условия на
труд при НСИ прие изцяло нови Вътрешни
правила за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите в Националния статистически институт
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, с което бе усъвършенствана
ведомствената нормативна база и оптимизирана работата в тази област. На тази основа и
в съответствие с новите структурни и кадрови
промени през годината беше актуализирана
заповедта на председателя на НСИ за длъжностните лица – служители, които извършват
началния, извънредния и периодичните инструктажи в отделните административни звена.
Бюджет
Изпълнението на бюджета на НСИ за 2010 г.
е съгласно приетия държавен бюджет за 2010 г.
и съобразено с рестрикциите, наложени през
текущата финансова година за всички бюджетни организации с ПМС № 163 от 2010 г.
(приложение 1).
Планираните приходи са изпълнени спрямо плана към 31.10.2010 г. – 93,78 %. От тях
полученото финансиране по международни
програми и проекти е 76,56 %.
Изпълнението на общия размер на разходите за същия период е 69,68 %, в т.ч. текуща
издръжка (заплати, други възнаграждения и
плащания на персонала и издръжка) – 82,06 %.
Националният статистически институт и
другите органи на статистиката изпълниха
задачите, включени в Националната статистическа програма и Плана за дейността на
НСИ за 2010 г., независимо от ресурсните
ограничения. Може да се обобщи, че през
2010 г. са постигнати положителни резултати
и по изпълнението на Стратегията за развитие
на Националната статистическа система през
периода 2008 – 2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПРАВКА ЗА
СПРАВКА
ЗАБЮДЖЕТА
БЮДЖЕТА
на НАЦИОНАЛЕНИЯСТАТИСТИЧЕСКИ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ
ИНСТИТУТ
ЗА ЗА
20102010
ГОДИНА
Г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Закон
за бюджета
2010 г.

Намален
план
ПМС 163

Уточнен
план
2010 г.

Отчет
към
октомври
2010 г.

A

1

2

3

4

01

3 455 703

3 455 703

3 604 822

3 380 489

Собствени приходи
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост

24-00

3 455 703
1 000 000
998 000

3 455 703
1 000 000
998 000

3 604 822
1 000 000
998 000

3 380 489
952 195
951 395

Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви

25-00
28-00

2 000

2 000

2 000

800
4 379

Други неданъчни приходи

36-00

2 340

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

37-00

-173 160

Постъпления от продажба на нефинансови активи
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми

40-00

6 759

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

1.

2.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1.

46-00

2 455 703

2 455 703

2 604 822

2 587 976

02

21 614 160

17 289 928

21 795 688

15 186 598

21 614 160
18 776 065

17 289 928
15 939 928

21 795 688
17 595 688

15 186 598
14 438 449

02-00

9 389 152
2 065 901

8 450 236
1 190 234

8 458 486
2 385 141

7 238 071
2 029 681

05-00
10-00
46-00

2 530 125
4 789 487
1 400

2 276 286
4 023 172

2 533 142
4 217 519
1 400

2 059 806
3 109 648
1 243

2 838 095

1 350 000

4 200 000

748 149

18 158 457

13 834 225

18 190 866

11 806 109

18 158 457

13 834 225

18 156 789

11 772 032

Общо разходи
Текущи разходи
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала

2.

(Левове)

Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации и дейности
Капиталови разходи

III. ТРАНСФЕРИ

01-00

03

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

30-31

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и
извънбюджетни сметки и фондове (нето)

60-00

18 158 457

13 834 225

18 156 789

11 772 032

18 158 457

13 834 225

18 156 789

11 772 032

0

0

34 077

34 077

34 077

34 077
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НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА
ЗА 2011 ГОДИНА
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АМ

Агенция „Митници“

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

БВП

Брутен вътрешен продукт

МФ

Министерство на финансите

БНД

Брутен национален доход

МФВС

М и н ис т ерс т во на физи ческо т о
възпитание и спорта

ГД „ГРАО“ Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

НАП

Национална агенция за приходите

ДМА

Дълготрайни материални активи

НЗОК

Национална зравноосигурителна
каса

ДНМА

Дълготрайни нематериални активи

НИРД

Научноизследователска и развойна
дейност

ДП „РВД“ Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“

НЦЗИ

Национален център по здравна
информация

Евростат

Статистическа служба на Европейския съюз

ОИСР

Орга н иза ц и я за и коном и ческо
сътрудничество и развитие

ЕК

Европейска комисия

ПРОДПРОМ Номенклатура на промишлената
продукция

ЕСГРАОН Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението

РИОКОЗ

Регионални инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве

ЕСНС

Европейска система от национални
сметки

РСЕ

Регистър на статистическите единици

ИС

Информационна система

СЗО

Световна здравна организация

КОФОГ

Класификация на функциите на държавното управление

ТР

Търговски регистър

МВФ

Международен валутен фонд

ФАО

Организация на ООН за прехрана
и земеделие

МЗ

Министерство на здравеопазването

ХИПЦ

Хармонизиран индекс на потребителските цени

МЗХ

М и н ис т ерс т во на земедел ие т о и
храните

COMEXT

Хармонизирана и сравнима статистическа база данни за търговския
обмен (вът решен и външен на
стоки в ЕС)

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

FACEPA

Farm Accountancy Cost Estimation
and Policy Analyses of European
Agriculture

МО

Министерство на отбраната

NAMEA

Национална матрица по съставяне
на сметки за околната среда

МОМН

Министерст во на образованиет о,
младежта и науката

NACE

Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community

МОСВ

Министерство на околната среда и
водите

SDMX

Стандарт за обмен на статистически
данни и метаданни

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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ВЪВЕДЕНИЕ
Н ационалната статистическа програма за 2011 г. е разработена в съответствие с глава трета от Закона
за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт
(НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

В програмата са включени задачи и дейности в съответствие с хоризонталните приоритети от Стратегията за развитие на Националната статистическа система (НСС) на Република България, 2008 – 2012 г.,
приета от Министерския съвет с протокол № 15 на 2 април 2008 г.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в
НСС се осъществява в съответствие с регламентите на Европейската статистика. Новите изследвания
и дейности са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите в Статистическата програма на
Общността за 2011 г.:
• Провеждане на наблюдения относно структурата на заплатите, продължаващото професионално
обучение в предприятията и образованието и обучението на възрастните;
• Включване на допълнителен модул „Заетост на хората с увреждания (намалена работоспособност)“
към Наблюдението на работната сила;
• Методологически преглед и разработване на национална методологическа система на статистиката
на културата при използване на резултатите от проекта на Евростат за развитие на статистиката на
културата;
• Подобряване навременността и обхвата на БВП, внедряване на NACE, Rev.2 в националните сметки,
разработване на основни макроикономически показатели за сектор „Държавно управление“;
• Участие в проект „Многоцелева статистика на потребителските цени – Детайлни цени на продукти
за целите на мониторинга на пазара по продукти и по сектори“;
• Участие в проект относно статистика на селските райони;
• Провеждане на изследване на екоиндустрията, на платените данъци и такси, свързани с околната
среда, разработване на сметки за околната среда относно сектора на екологичните стоки и услуги,
развитие на система за събиране на данни и на методологията на статистиката на водите.
В областта на информационните и комуникационните технологии приоритетно направление е развитието на информационните системи в различни области на статистиката.
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са
достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени
с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на
статистическата информация на потребителите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни
целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за
издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 99 от 2010 г., са определени 17 291 328 лв., от които 15 941 328 лв. текущи
разходи по бюджета на НСИ за 2011 г. Финансирането на нови изследвания по европейски регламенти,
договорите за субсидии с ЕК и участието в работни групи, семинари и обучение на Евростат и международни организации е в размер 3 515 435 лв. и утвърденият бюджет на НСИ няма да е достатъчен за
покриване на тези разходи. Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през
2011 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.
В централния бюджет за 2011 г. са предвидени и средства за финансиране дейността на програма „Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2011“ в размер 21,0 млн. лв.
Допълнително необходимите средства извън посочените за изпълнение на програма „Преброяване“
са за сметка на бюджета на НСИ.

3

2

1

4

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Раждаемост

Смъртност

1

2

61745

61745
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 15.04.2011 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2010 г. 18.02.2011г.;
I тр. на 2011 г. 20.05.2011 г.;
II тр. - 19.08.2011 г.;
III тр. - 18.11.2011 г.

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

Данни от
административна
система ЕСГРАОН - ГД
"ГРАО"

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

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Стр. 6

60000

60000

11

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

10

Годишни данни:
Окончателни данни 15.04.2011 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2010 г. 18.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 20.05.2011 г.;
II тр. - 19.08.2011 г.;
III тр. - 18.11.2011 г.

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

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

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на
финансиране

Данни от
административна
система ЕСГРАОН - ГД
"ГРАО"

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа информация
на потребителите

Изчерпателно
Брой и структури на
Месечно и
новородените деца и
показатели за равнището на годишно
раждаемостта; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво и
населени места

ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

42

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2011 ГОДИНА

С Т Р.
БРОЙ 10

Таблици за смъртност

Брачност и
бракоразводност

Вътрешна миграция

Външна миграция

3

4

5

6

Оценка на размера и
структурите на
външномиграционните
процеси; национално ниво

Изчерпателно
за
административ
ните източници
Извадково
изследване на
ГКПП
Годишно

ВЕСТНИК

Стр. 7

18109

18109

Задължително за 27.04.2011 г.
административни
източници;
Доброволно за
лицата

Данни от
административна
система ЕСГРАОН - ГД
"ГРАО"; МВР;
Държавна агенция за
бежанците.
Анкетно изследване

ДЪРЖАВЕН

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

33818

33818

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

Годишни данни:
Окончателни данни 15.04.2011 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2010 г. 18.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 20.05.2011 г.;
II тр. - 19.08.2011 г.;
III тр. - 18.11.2011 г.

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

Данни от
административна
система ЕСГРАОН - ГД
"ГРАО"

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

61745

61745

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 15.04.2011 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2010 г. 18.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 20.05.2011 г.;
II тр. - 19.08.2011 г.;
III тр. - 18.11.2011 г.

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

Данни от
административна
система ЕСГРАОН - ГД
"ГРАО"

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

11127

11127

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

Общи таблици 27.04.2011 г.
По пол и образование30.05.2011 г.

Статистически данни на
НСИ от ИС
"Демография"

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

БРОЙ 10
С Т Р. 4 3

Наблюдение на
работната сила

Наблюдение на
структурата на
заплатите 2010

10

Извадково
Текущо

Извадково на
Информация за
разпределението и връзката четири години
между размера на трудовото
възнаграждение,
индивидуалните
характеристики на наетите
лица (пол, възраст,
образование) и тези на
техния работодател

Икономическа активност,
заетост и безработица по
пол, възраст и образование
на населението на 15 и
повече навършени години;
национално ниво,
статистически райони

Чрез статистическа
карта 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

IV тр. на 2010 г. 21.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 22.08.2011 г.;
ІІІ тр. -21.11.2011 г.
Годишни резултати за 2010 г. 16.03.2011 г.

29.06.2012 г.

Задължително
31.05.2011 г.

Интернет; Специализирана
годишна публикация
"Структура на заплатите
2010"; Микроданни за
Евростат; Информационна
услуга по заявка

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

498327

1481020

359600

1481020

359600

65454

498327

65454

ВЕСТНИК

Стр. 8

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

Предварителни данни за 2010 г. - Интернет;
Общи печатни и електронни
30.08.2011 г.
Окончателни данни - 30.11.2011 г. публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни годишни данни за
2010 г. 27.04.2011 г.
За прогнозите - 29.04.2011 г.

Доброволно
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от предприятия,
фирми и организации
от всички
институционални
сектори

Статистически данни на
НСИ от ИС
"Демография"

ДЪРЖАВЕН

9

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

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

Население, демографски Развитие на демографските Изчерпателно
процеси и демографски процеси, брой и структури на Годишно
прогнози
населението; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво и
населени места.
Актуализация на
регионалните (областни)
прогнози и обвързване с
националната прогноза;
национално ниво

44

8

7

С Т Р.
БРОЙ 10

Заетост на хората с
увреждания (намалена
работоспособност) еднократен модул към
наблюдение на
работната силапроект на ЕК

12

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

Извадково
Еднократно

Състояние на пазара на
труда на хората с
увреждания (намалена
работоспособност) - 15-64
навършени години

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

Ограничения за участие на Извадково
Еднократно
пазара на труда,
произтичащи от липсата на
подходящи услуги за
полагане на грижи за деца и
възрастни; степен на
гъвкавост, предлагана на
работното място; ползване
на родителски отпуск

Детски градини
(предучилищно
образование)

Основно и средно
образование (начално,
прогимназиално и
гимназиално)

13

14

Изчерпателно
Годишно

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

92072

92072

17462

32072

12223

5239

137456

32072

96219

41237

ВЕСТНИК

Стр. 9

Данни за 2011 г. 30.04.2012 г.

Задължително
Чрез формуляр на
11.10.2011 г.
хартиен носител от
всички видове училища:
общообразователни,
специални и
професионални

Чрез формуляр на
хартиен носител от
всички видове
общински и частни
детски градини

Данни за 2011 г. 30.04.2012 г.

Доклад;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Резултати - 2012 г.
Доброволно
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

Задължително
09.12.2011 г.

Доклад;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Продължение от 2010 г.
Доброволно
Анкетирането се Резултати – 10.05.2011 г.
извършва
непрекъснато

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Брой записани ученици,
Годишно
новоприети, завършили,
паралелки, учители, учащи
по специалности, персонал;
национално ниво,
статистически райони и
областно ниво

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

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Съвместяване на работа
със семеен живот еднократен модул към
наблюдение на
работната сила проект на ЕК

11

БРОЙ 10
С Т Р. 4 5

Висше образование
(степени "бакалавър",
"магистър","професиона
лен бакалавър")

Докторанти

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

15

16

17

Данни за 2010 г. 29.04.2011 г.

Задължително
Чрез електронен
28.01.2011 г.
формуляр от всички
образователни
институции,
подготвящи докторанти

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
01.02.2011 г.
образователни
институции, които
издават свидетелство за
професионална
квалификация и
удостоверения за
професионално
обучение;
Статистическото
изследване е съвместно
с Националната агенция
за професионално
образование и обучение.

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

Изчерпателно
Обучение на лица на 16 и
Годишно
повече години за
придобиване на
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

34472

18109

20509

34472

18109

20509

ДЪРЖАВЕН

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

46

Данни за 2010 г. 29.04.2011 г.

Данни за 2011 г. 30.04.2012 г.

Задължително
Чрез електронен
07.12.2011 г.
формуляр от всички
държавни и частни
университети,
специализирани висши
училища и колежи

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Образование и обучение Обучение за възрастни
на възрастни проект на ЕК

20

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

Продължаващо
професионално
обучение в
предприятията

19

Домакинства
Лица на 18 - 64
навършени години;
Анкетна карта

Предприятия;
Анкетна карта

54800

123124

54800

36937

Провеждане на изследването през Интернет;
Аналитична справка и
2011 г.
Обработка на резултатите - 2012 г. таблици;
Предоставяне на микроданните на Евростат
(специализиран технически
формат);
Информационна услуга по
заявка

Провеждане на изследването през Интернет;
Доброволно
Аналитична справка и
2011 г.
и
Декември 2011 г. Обработка на резултатите - 2012 г. таблици;
Предоставяне на микроданните на Евростат
(специализиран технически
формат);
Информационна услуга по
заявка

Ноевмри
Ноември

Задължително
Април 2011 г.

86187

7636

7636

Нефинансови таблици30.09.2011 г.;
Финансови таблици 28.10.2011 г.

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Статистически данни на Задължително
15.09.2011 г.
НСИ;
Данни от
административни
източници - МФ и
МОМН

ДЪРЖАВЕН

Извадково
Еднократно

Извадково
Еднократно

Изчерпателно
Разработка на таблици с
Годишно
данни за 2009 г. по
хармонизирана методология
на Евростат, ОИСР и
ЮНЕСКО; Изготвяне на
метаданни; национално ниво
и статистически райони за
нефинансовите таблици

Нефинансови и
финансови таблици за
образованието

18

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

Данни за 2010 г. 20.05.2011 г.

Задължително
18.03.2011 г.

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

24

Данни за 2010 г.20.05.2011 г.

Задължително
16.02.2011 г.

Чрез формуляр на
електронен носител от
Националния филмов
център и частните
продуценти

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

8727

3490

6436

4690

8727

3490

6436

4690

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
хартиен носител от
всички кина

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

48

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

Кина

23

Данни за 2010 г. 20.05.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
електронен носител от 25.02.2011 г.
Народната библиотека,
регионалните и
читалищните
библиотеки,
библиотеките към
висшите училища и
специалните
библиотеки с
библиотечен фонд над
200 хил. бр.

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

Библиотеки

22

Данни за 2010 г. 08.07.2011 г.

Задължително
29.04.2011 г.

Данни от
административен
източник - Народна
библиотека "Св. Св.
Кирил и Методий"

Издателска дейност книги, вестници и
списания

21

Издадени книги и брошури и Изчерпателно
продължаващи издания по Годишно
издателства, УДК
(Универсална Десетична
Класификация),
предназначение, тип, обем и
продажни цени, годишен и
еднократен тираж;
национално ниво,
статистически райони и
областно ниво

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Радиопрограмна
дейност

Телевизионна
програмна дейност

Сценични изкуства

Музеи

Методологически
преглед и разработване
на национална
методологическа
система на статистиката
на културата при
използване на
резултатите от проекта
на Евростат за развитие
на статистиката на
културата

25

26

27

28

29

Стр. 13

Доклад -предложение за
национална рамка на
статистика на културата

По материали на
Евростат, НСИ и
Министерство на
културата

Методологически преглед, Еднократно
мета информация за
наличните източници на
данни и формулиране на
национална система на
статистиката на културата съгласувано с Министерство
на културата

30.11.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
всички открити за
посещение музеи

Музейни материали (музеен Изчерпателно
фонд). Персонал. Приходи и Годишно
разходи. Материалнотехническа база.
Образователни програми и
публикации; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво

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

Данни за 2010 г. 20.05.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
06.04.2011 г.
хартиен носител от
театрите, оперите,
оперетите, цирковете и
музикалните колективи

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

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

Данни за 2010 г. 20.05.2011 г.

Данни за 2010 г. 20.05.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
06.04.2011 г.
хартиен носител от
Българската национална
телевизия,
лицензираните и
регистрираните
телевизионни оператори

Изчерпателно
Годишно

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

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

4690

4690

5890

5890

7400

4690

4690

5890

5890

7400

ДЪРЖАВЕН

Задължително
25.02.2011 г.

Данни за 2010 г. 20.05.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
Българското
национално радио,
лицензираните и
регистрираните
радиооператори

Задължително
06.04.2011 г.

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

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

02.05.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
04.02.2011 г.
хартиен носител от
самостоятелните детски
ясли и яслените групи в
обединени детски
заведения

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

33

37963

8290

10036

37963

8290

10036

ВЕСТНИК

Стр. 14

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

14181

14181

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

50

Детски ясли

06.04.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
04.02.2011 г.
хартиен носител от
домовете за медикосоциални грижи за деца

30.05.2011 г.
Задължително
18.02.2011 г.лечебни и
здравни
заведения;
08.04.2011 г.- от
административните
източници

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

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

32

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

Лечебни заведения за
болнична и
извънболнична помощ и
здравни заведения

19.10.2011 г.

31

Статистически данни на Задължително
27.05.2011 г.
НСИ;
Данни от
административни
източници - МЗ, НЗОК,
МФ

Система на здравни
сметки

30

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

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

С Т Р.
БРОЙ 10

Доходи, разходи и
потребление на
домакинствата

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

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

Изчерпателно
Умирания по причини и Таблици за умиранията по
смъртност по причини причини по пол и възрастови Годишно
групи, 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

Задължително

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

Данни от
административни
източници - здравни
заведения, общински
управления "ГРАО";
Данни от ИС
"Демография"

Предварителни данни за 2010 г. 15.04.2011 г.
Окончателни данни за 2010 г. 30.06.2011 г.
Предварителни данни за:
ІV тр. на 2010 г. - 28.02.2011 г.;
I тр.на 2011 г.- 31.05.2011 г.;
II тр. на 2011 г. - 31.08.2011 г.;
III тр.на 2011 г. - 30.11.2011 г.

10.06.2011 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
публикации: "Бюджети на
домакинствата в Република
България" и "Средни цени и
купени количества основни
хранителни и нехранителни
стоки от домакинствата за
периода 2001-2010 г.";
Дипляна "Доходи, разходи и
потребление на
домакинствата";
Прессъобщения;
Въпросници за Евростат и
други международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

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

1010479

35781

1010479

35781

ДЪРЖАВЕН

35

34

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

Краткосрочна
статистика на
жилищните сгради

Жилищен фонд

Пазарни цени на
жилища

Статистика на доходите
и условията на живот
(2008-2011) проект на ЕК

36

37

38

39

Изчерпателно
Годишно

Подготовка и провеждане на
наблюдение на
домакинствата и лицата на
16 и повече години за
осигуряване на
необходимата информация
за: монетарни и немонетарни
показатели за бедност,
депривация и социална
изолация, структура на
доходите на домакинствата,
социална осигуреност и
данъчна тежест върху
доходите на заетите.
Показатели за материално
неравенство - модул 2009

Извадково
наблюдение
върху 4
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

Статистически данни на
НСИ от проведеното
през 2009 г. извадково
наблюдение на
домакинствата и
техните членове на 16 и
повече години

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

Статистически данни на
НСИ - файлове с данни
за жилищния фонд от
предходната година,
новопостроените и
съборените сгради през
годината

Чрез формуляр на
електронен носител от
общинските
администрации

Стр. 16

Задължително
07.01.2011 г.;
07.04.2011 г.;
07.07.2011 г.;
07.10.2011 г.

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

18109

32384

18109

10794

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

21.01.2011 г.;
21.04.2011 г.;
22.07.2011 г.;
21.10.2011 г.

Продължение от 2010 г.
Данни за 2008 г. от изследването,
проведено през 2009 г. м. юни 2011 г.
Приключване на проекта м. декември 2011 г.

21590

5890

5890

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

10.06.2011 г.

35563

35563

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

Данни за 2010 г. 05.05.2011 г.
Предварителни данни IV тр. на 2010 г. - 10.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. - 10.05.2011 г.;
II тр. - 10.08.2011 г.;
III тр. - 10.11.2011 г.

52

Извадково
Изменение на цените на
Тримесечно
жилищата на свободния
пазар и изчисляване на
индекси на цените на
жилищата; национално ниво
и градове-областни центрове

Брой и структури на
жилищния фонд - жилища
по форма на собственост,
брой на стаите,
благоустроеност, етажност,
полезна площ,
конструктивна система и
периоди на построяване;
национално ниво,
статистически райони,
областно и общинско ниво

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

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Статистика на доходите
и условията на живот
(2009-2012) проект на ЕК

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

40

41

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

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

Продължение от 2010 г.
Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата април - юли 2010 Данни за 2009 г. от изследването,
проведено през 2010 г.на 16 и повече години г.
29.06.2012 г.
чрез анкетни карти
Приключване на проекта - м.
декември 2012 г.

Персонално интервю с Доброволно
Данни за 2010 г. от изследването,
домакинствата и лицата април - юли 2011 проведено през 2011 г.на 16 и повече години г.
28.06.2013 г.
чрез анкетни карти
Приключване на проекта м. декември 2013 г.

Извадково
наблюдение
върху 4
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

Извадково
наблюдение
върху 4
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

Подготовка и провеждане на
наблюдение на
домакинствата и лицата на
16 и повече години за
осигуряване на
необходимата информация
за: монетарни и немонетарни
показатели за бедност,
депривация и социална
изолация, структура на
доходите на домакинствата,
социална осигуреност и
данъчна тежест върху
доходите на заетите.
Показатели за
разпределение на ресурсите
в домакинството - модул
2010

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

29711

266644

13874

133301

ДЪРЖАВЕН
399945

43585

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

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

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

Данни от
административни
източници - МФВС и
МОМН

в) Брой треньори по спорт,
образование и възраст

г) Брой спортни съдии по
спорт и ниво

д) Брой проведени
международни прояви в Р
България

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

ж) Държавен план-прием по
видове спорт, брой спортни
училища и класове

29.04.2011 г.

30.03.2011 г.

30.10.2011 г.

Интернет

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

8727

22254

8727

22254

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Стр. 18

15.04.2011 г.

Данни от
Задължително
административен
15.03.2011 г.
източник - Национален
регистър на
лицензираните спортни
организации и на
членуващите в тях
спортни клубове
Данни от
лицензираните спортни
организации

Годишно

Задължително
Данни от
01.04.2011 г.
административни
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОМН, МЗ, МФ

б) Брой картотекирани
спортисти по спорт и
възрастови групи

Физическо възпитание и а) Брой и вид на спортните
спорт
организации

ТЕМА 1.8. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

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

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

54

43

42

С Т Р.
БРОЙ 10

46

Противообществени
прояви и престъпления
на малолетните и
непълнолетните

45

Изчерпателно
Шестмесечно

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

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

Изчерпателно
БВП - национално ниво БВП по компоненти на
Годишно
производствения метод,
метода на доходите съгласно
НКИД - А17; метода на
крайното използване;
национално ниво

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

Предварителни данни за 2010 г. 11.03.2011 г.;
Ревизирани данни за 2009 г.
11.03.2011 г.

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

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

Задължително
Чрез формуляр на
09.02.2011 г.
хартиен и електронен
носител, попълван от
местните комисии за
борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните

01.04.2011 г.

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

Задължително
Чрез формуляр на
II шестм. за 2010 г. всеки месец до 25- 25.05.2011 г.;
хартиен носител,
попълван от
Годишни за 2010 г.то число
следствието,
04.07.2011 г.;
прокуратурата, МВР,
I шестм. за 2011 г. МО, съдилищата и
14.11.2011 г.
данни от
административен
източник (Прокуратура
на Република България Национална следствена
служба)

46690

15709

15709

46690

109527

109527

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА

Престъпления,
обвиняеми и осъдени
лица

44

ТЕМА 1.9. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

Задължително

2006-2008 г. текущи цени 20.09.2011 г.

Данни за 2009 г.25.08.2011 г.

15272

24000

78109

15272

24000

78109

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

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

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

8290

8290

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

ДЪРЖАВЕН

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

Изчерпателно
Компоненти на
Годишно
производствената сметка,
сметка "формиране на
дохода" и крайното
използване на БВП;
Балансиране на таблиците с
данни за 2005 г. и
разработване на таблици за
2006 г.; национално ниво

50

2009 г. -

Тримесечни и годишни
предварителни данни за 2010 г.ІV тр. на 2010 г. 11.03.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 09.06.2011 г.;
ІІ тр. - 08.09.2011 г.;
ІІІ тр. - 09.12.2011 г.

Ревизирани данни за
16.08.2011 г.

56

Таблици "РесурсИзползване"

Данни на НСИ Задължително
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)

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

49

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

Производителност на
труда

Годишно
БВП и БДС на един
зает/отработен час - равнище Тримесечно
и индекси на изменение по
икономически дейности
(годишни ревизирани данни
съгласно НКИД - ниво A3;
A6; А17; А31;
предварителни годишни и
тримесечни данни съгласно
НКИД - ниво А3; А6; А17);
национално ниво

БВП - регионално ниво Брутен продукт за целите на Изчерпателно
Годишно
регионалното развитие и
регионалната политика;
областно ниво за 2009
година; национално ниво,
статистически райони,
областно ниво

48

47

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Финансови сметки

БВП по метода на
крайното използване детайлизирани групи
разходи

Нетърговски
организации

Подобряване на
качеството на
националните сметки проект на ЕК

Внедряване на NACE
Rev.2 в националните
сметки проект на ЕК

51

52

53

54

55

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

Методологическо описание Годишно
на нови източници и методи
за разработване на данните
на национални сметки актуализация, включване на
нови раздели

Методологическо описание Годишно
и внедряване на NACE Rev.2
с Регламент (ЕО) №
1893/2006 на Европейския
парламент и на Съвета

Стр. 21

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 29.07.2011

39116

16781
Доклад

55897

96055

67240

28815
Доклад

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 30.06.2011 г.

115200

115200
Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации

30.08.2011 г.

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

ДЪРЖАВЕН

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

Задължително
31.03.2011 г.

8290

8290

Таблици за вътрешно
ползване

30.09.2011 г.

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

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

60654

60654

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

30.09.2011 г. срок за Евростат

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

Изчерпателно
Pазработване на годишни
Годишно
финансови национални
сметки (ФНС) за
наличностите и
трансакциите, за
преоценките и другите
изменения в активите и
пасивите по финансови
инструменти и
институционални сектори за
2009 г. - консолидирани и
неконсолидирани;
национално ниво

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

58

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

ІV тр. на 2010 г. 21.04.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 30.06.2011 г.;
ІІ тр. 22.10.2011 г.;
ІІІ тр. 30.12.2011 г.

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

18218

84000

10417

24154

18218

84000

34571

ВЕСТНИК

Стр. 22

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

ІV тр. на 2010 г. 15 02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 13.05.2011 г.;
ІІ тр. на 2011 г. 12.08.2011 г.;
ІІІ тр. на 2011 г. 15.11.2011 г.

Тримесечни данни на
НСИ и от
административни
източници

Интернет;
Въпросник за Евростат

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

ІV тр. на 2010 г. 11.03.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 09.06.2011 г.;
ІІ тр. на 2011 г. 08.09.2011 г.;
ІІІ тр. на 2011 г. 09.12.2011 г.

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 30.06.2011

Тримесечни данни на
Задължително
НСИ и от
административни
източнициКонсолидиран
държавен бюджет
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Данни от
административни
източници Консолидиран
държавен бюджет
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Агенция
"Митници"
(Екстрастат), НАП
(Интрастат)

ДЪРЖАВЕН

Експресни оценки на БВП
по производствен метод
/НКИД А6/ и метода на
крайното използване

БВП - национално ниво БВП по компоненти на
производствения метод и
метода на доходите
(Национална класификация
на икономически дейности
А3, А6, А17) и метода на
крайното използване;
национално ниво

Тримесечно

Проучване възможностите за Еднократно
използване на няколко
източника за оценка тип, вид
и размер на входящите
потоци за продукция на
ишлеме. Пряка съпоставка
на данни от Външна
търговия (Екстрастат и
Интрастат) с други
източници (Бизнес
изследвания в индустрията,
услугите); ниво предприятие

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

Съгласуваност на
платежния баланс и
статистика на
търговията проект на ЕК

58

57

56

С Т Р.
БРОЙ 10

Тримесечно
Заети лица, наети лица,
самонаети лица, отработени
часове (Национална
класификация на
икономическите дейности А6; А17) като раздел в
Националните сметки;
национално ниво

Основни
макроикономически
показатели за сектор
Държавно управление

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

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

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

Заетост и отработени
човекочасове

Предварителни данни за 2010 г. 21.04.2011 г.
Актуализирани данни за 2010 г. 22.10.2011 г.

ІV тр. на 2010 г. 21.04.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 30.06.2011 г.;
ІІ тр. 22.10.2011 г.;
ІІІ тр. 30.12.2011 г.

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

ІV тр. на 2010 г. 11.03.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 09.06.2011 г.;
ІІ тр. - 08.09.2011 г.;
ІІІ тр. - 09.12.2011 г.

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

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

Интернет;
Въпросник за Евростат

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

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

13527

17800

17800

9927

13527

9927

ДЪРЖАВЕН

61

60

59

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

65

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Подготовка на БНД, БВП по Годишно
Брутен национален
доход (БНД) по пазарни пазарни цени производствен метод, метод
цени
на крайното използване,
метод на доходите;
национално ниво

21.09.2011 г.

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

30981

17018

17018

30981

13527

13527

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

ДЪРЖАВЕН

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

17018

17018

Интернет;
Въпросник за Евростат

60

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

22.10.2011 г.

Задължително
Данни от
административни
източници - НАП, МФ,
НОИ

Годишно

Разработване на годишна
Данъци и социални
таблица за данъците и
осигуровки за
"Държавно управление" социалните осигуровки за
"Държавно управление" за
2010 г.; национално ниво

64

Данни за 2010 г. - 30.12.2011 г.
(съгласно програмата за
предоставяне на данни на
Евростат)

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

63

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

Предварителни данни за 2010 г. 21.04.2011 г.;
Актуализирани данни за 2010 г. 22.10.2011 г.

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

Задължително

Данни от
административни
източници;
Баланси на единиците
по подсектори на
държавно управление,
Консолидиран
държавен бюджет
(МФ); Данни от БНБ;
Допълнителни
разработки на НСИ

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

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

62

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Индекси на
потребителските цени

Източници и методи за
изчисляване на
паритетите на
покупателната
способност

Включване на
жилищата, обитавани от
собственици (OOH Owner Occupied
Housing) в
хармонизиран индекс на
потребителските цени и
индекси на цените на
жилища, етап 4 проект на ЕК

66

67

68

Извадково
Изменение на цените на
жилищата (новопостроени и Тримесечно
стари) и на допълнителните
разходи за тяхното
закупуване; национално
ниво

Текущо
Текущо актуализиране на
източниците и методите за
изчисляване на паритетите
на покупателната способност
Чрез формуляр на
хартиен носител от
агенции за недвижими
имоти и строителни и
инвеститорски фирми,
административни
източници и др.

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

Задължително

Доброволно
Задължително - за
респондентите,
които
предоставят
стоки и услуги с
тарифни цени:
25.01.2011 г.;
25.02.2011 г.;
25.03.2011 г.;
26.04.2011 г.;
25.05.2011 г.;
27.06.2011 г.;
25.07.2011 г.;
25.08.2011 г.;
26.09.2011 г.;
25.10.2011 г.;
25.11.2011 г.;
23.12.2011 г.

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта - 30.12
2011 г.

12.01.2011 г.;
12.04.2011 г.;
12.07.2011 г.;
12.10.2011 г.

12.01.2011 г.;
15.02.2011 г.;
14.03.2011 г.;
12.04.2011 г.;
12.05.2011 г.;
14.06.2011 г.;
12.07.2011 г.;
12.08.2011 г.;
12.09.2011 г.;
12.10.2011 г.;
14.11.2011 г.;
13.12.2011 г.
(Всички месечни индекси се
обявяват по окончателни данни, с
изключение на данните за месец
януари, които на 15.02.2011 г. се
обявяват като предварителни, а на
14.03.2011 г. - като окончателни)

46690

52831

Данни за Евростат; Доклад

1124110

Въпросник за Евростат

Обща печатна публикация;
Информационна услуга по
заявка

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

123276

176107

46690

1124110

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно

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

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Въвеждане на Регламент
на ЕК (ЕС) № 330/2009
от 22 април 2009 г.
относно минимални
стандарти за
третирането на
сезонните стоки в
ХИПЦ проект на ЕК

Многоцелева статистика
на потребителските
цени - Детайлни цени на
продукти за целите на
мониторинга на пазара
по продукти и по
сектори проект на ЕК

Програма за европейски
сравнения - данни за
производство на
паритети на
покупателната
способност проект на ЕК

69

70

71

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
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; Статистически
данни на НСИ

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

Еднократно

Доброволно
Текущо

Доклад

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

44745

104554

42269

24513

19177

12254

146823

63922

36767

ДЪРЖАВЕН

Данните се изпращат в Евростат
съгласно план-графика за 2011 г.

Данни за Евростат;
Период на извършване на
дейностите по проекта: 01.01.2011 Доклад
г. - 31.03.2013 г.
Приключване на проекта:
31.03.2013 г.
Срок за изпращане на резултатите
от етап 1 31.03.2011 г.

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 30.03.2012 г.

62

Еднократно
Усъвършенстване на
методологията и събиране и
предоставяне на
статистическа информация
за средните потребителски
цени по продукти за целите
на времевите и
пространствените сравнения

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

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

Стокообмен на Р
България

Индекси на цени на
износа и вноса

Външна търговия
според бизнес
характеристиките на
търговците

Качество на
външнотърговската
статистика

74

75

76

77

Годишно

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

Стр. 27

Съгласно графика на Евростат

Съгласно графика на Евростат

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия"

Статистически данни на
НСИ

95 дни след референтния период

Окончателни данни 29.07.2011 г.

Предварителни данни 70 дни след референтния период

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ - Обединени
файлове Екстрастат и
Интрастат

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

Интрастат декларации
на електронен носител
от НАП, статистически
формуляр за някои
специфични движения на електронен носител
от специализирани
търговски фирми

Извадково,
Фирми над
прага за
наблюдение
Месечно

Месечно

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

Данни от
административен
източник - АМ - Единен
административен
документ (ЕАД), на
електронен носител

Изчерпателно
Месечно

Доклад за Евростат

Файлове с данни за Евростат

Интернет

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

Интернет;
Прессъобщение - месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Прессъобщение -месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Прессъобщение - месечно;
Въпросник за Евростат и
международни организации

25090

25090

5890

4145

5890

4145

7636

63490

63490

7636

65236

65236

ДЪРЖАВЕН

Тримесечно
Изменение на цените на
търгуваните стоки на
външните пазари;
национално ниво
Еднократно
Обединяване на
информацията за
търговските потоци с бизнес
характеристиките на
търговските предприятия

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

Вътрешнообщностна
търговия - Интрастат

73

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

ТЕМА 2.6. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Търговия с трети
страни - Екстрастат

72

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

Прагове по Системата
Интрастат

Поддържане на Общия
регистър на търговците
в сферата на външната
търговия

Външна търговия с
трети страни по валута
на фактуриране

80

81

5400

ДЪРЖАВЕН

Стр. 28

5400

64

Файлове с данни за Евростат

40633
31.03.2011
г.

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия"
получени от
митнически декларации

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

9381

9381

Съгласно сроковете в
Интернет;
споразуменията за обмен на данни Списък на текущо и годишно
задължените по Интрастат
лица;
Регистър: Файл за
актуализации на
Декларантския регистър

5890

5890

Статистически данни на Задължително
НСИ - Статистически
регистър;
Данни от
административни
източници - Търговски
регистър (ТР), Регистър
Булстат, Регистър по
ДДС, Декларантски
регистър, Данни от АМ

5890

5890

Актуализиране на данните за Ежемесечно
стопанските структури,
осъществяващи
външнотърговски
стокообмен

Интернет;
Държавен вестник

Интернет;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИЕТ,
МЗХ, МТИТС
20.10.2011 г.

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

Месечно

Определяне на праговете за Еднократно
деклариране, праговете за
статистическа стойност и
праг за опростено
деклариране на единични
сделки с ниска стойност по
системата Интрастат за 2012
г.

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

79

78

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

85

Продажби на едро и
дребно по групи стоки

30.09.2011 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

98400

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

Задължително
31.03.2011 г. за
предприятията,
съставящи
баланс;
31.05.2011 г. за
предприятията,
несъставящи
баланс

98400

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

ДЪРЖАВЕН

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

133309

133309

Предварителни данни за 2010 г. - Интернет;
Общи печатни и електронни
30.08.2011 г.
Окончателни данни - 30.11.2011 г. публикации;
Въпросници за
международни организации;
Файл с данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

Промишлени продукти в Производство и продажби на Извадково
Годишно
натурално изражение - промишлени продукти в
натурално изражение през
по номенклатура
2010 г.; национално ниво,
ПРОДПРОМ 2010
статистически райони и
областно ниво

84

505239

505239

Предварителни данни за 2010 г. - Интернет;
Обща печатна и електронна
30.08.2011 г.
Окончателни данни - 30.11.2011 г. публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 30.04.2011 г.
носител от
нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс

Изчерпателно
Приходи и разходи по
Годишно
видове, заети лица и
средства за работна заплата,
разходи за придобиване на
дълготрайни материални
активи; национално ниво

Дейност на
нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс - за
всички отрасли

83

1508519

1508519

Предварителни данни за 2010 г. - Интернет;
Общи печатни и електронни
30.08.2011 г.
Окончателни данни - 30.11.2011 г. публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от
нефинансовите
предприятия, съставящи
баланс

Дейност на
нефинансовите
предприятия, съставящи
баланс - за всички
отрасли

82

Изчерпателно
Основни
Годишно
макроикономически
показатели за 2010 г. - бруто
продукция, междинно
потребление, добавена
стойност; национално ниво

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

ТЕМА 3.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

Търговски обекти за
продажби на дребно

Приходи от продажби
по видове продукти

Строителство

Бизнес услуги

86

87

88

89

Предварителни данни за 2010 г. 30.08.2011 г.
Окончателни данни 30.11.2011 г.

30.06.2011 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от
предприятията с
икономическа дейност
"Строителство"

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 30.11.2010 г.
носител от предприятия
с повече от 19 заети
лица, с икономическа
дейност "Бизнес услуги"

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

30.09.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г. за
предприятията,
съставящи
баланс;
31.05.2011 г. за
предприятията,
несъставящи
баланс

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

73963

44400

25090

87927

73963

44400

25090

87927

ДЪРЖАВЕН

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

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

Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни за 2010 г. 30.08.2011 г.
Окончателни данни 30.11.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г. за
предприятията,
съставящи
баланс;
30.04.2011 г. за
предприятията,
несъставящи
баланс

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

66

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

Приходи от продажби на
стоки, материали и
комисионни от търговскопосредническа дейност по
продукти;
национално ниво

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Достъп на
предприятията до
финансови източниципроект на ЕК

93

Задължително

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

Годишно

Анкетна карта

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен и електронен
31.03.2011 г.
носител от предприятия
инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи, здравноосигурителни и
пенсионноосигурителни дружества
и предприятия с
нестопанска цел

Изчерпателно
Годишно

Нефинансови предприятия Извадково
със заети от 10 до 249 през Еднократно
2005 г., активни през 2008 г.
и с 10 и повече заети през
2009 година

Задължително
Чрез формуляр на
31.03.2011 г.
хартиен и електронен
носител от
предприятията от
нефинансовия сектор с
чуждестранно участие в
капитала

Изчерпателно
Годишно

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

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 29.04.2011 г.

Доклад;
Въпросник за Евростат

30.06.2011 г. за изпращане данните Интернет;
на Евростат;
Прессъобщение;
Данни за Евростат

Предварителни данни за 2010 г. - Интернет;
Общи печатни и електронни
30.08.2011 г.
Окончателни данни - 30.11.2011 г. публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни за 2010 г. 30.08.2011 г.
Окончателни данни 30.11.2011 г.

114109

26181

51848

114109

26181

15554

36294

74618

74618

ДЪРЖАВЕН

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

Демография на
предприятията

92

91

Обем (наличност) на
чуждестранните преки
инвестиции в реалния сектор
към 31.12., в т.ч. собствен
капитал, взаимни
задължения; доход от
чуждестранни инвестиции;
нетен размер на
чуждестранните преки
инвестиции, постъпили в
страната; национално ниво,
статистически райони и
областно ниво
Разходи за придобиване Разходи за придобиване на
ДМА и придобити ДМА на дълготрайни
общо, в това число: земя,
материални активи
сгради и строителни
съоръжения, машини,
оборудване и транспортни
средства и други;
национално ниво и
статистически райони

Чуждестранни преки
инвестиции

90

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

Годишно
Данни по структурни и
Cтруктурни бизнес
статистики за видовете счетоводни показатели за
финансови посредници търговските банки,
застрахователните
предприятия и доброволните
пенсионни фондове;
национално ниво

96

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

99

98

Имущество, приходи,
разходи и резултати от
дейността на
застрахователните и
презастрахователни
предприятия; национално
ниво
Пенсионни дружества и Имущество, приходи и
фондове
разходи на пенсионните
дружества и фондове;
национално ниво

Специализирани
инвестиционни
предприятия

40785
30.08.2011
г.

40785
30.08.2011
г.

40785
30.08.2011
г.

Задължително
31.03.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
електронен носител от 31.03.2011 г.
пенсионните дружества
Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от
специализираните
инвестиционни
предприятия

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

21600

21600

11781

21600

12218

14618

21600

21600

11781

21600

12218

14618

ВЕСТНИК

Стр. 32

Информационна услуга по
заявка;
База данни

Информационна услуга по
заявка;
База данни

Интернет;
28.10.2011 г. - за търговските
Въпросник за Евростат
банки;
30.12.2011 г. - за застрахователните
предприятия и доброволните
пенсионни фондове

Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Задължително
31.03.2011 г. - за
застрахователнит
е институции и
пенсионните
фондове;
30.09.2011 г. - за
кредитните
институции

Изчерпателно
Годишно

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

30.08.2011 г.

ІV тр. на 2010 г. 09.03.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 27.05.2011 г.;
ІІ тр. - 26.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 25.11.2011 г.

ДЪРЖАВЕН

Застрахователни и
презастрахователни
предприятия

Задължително
ІV тр. на 2010 г. 10.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. 29.04.2011 г.;
ІІ тр. 29.07.2011 г.;
ІІІ тр. 28.10.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
31.03.2011 г.
хартиен и електронен
носител от финансовите
и застрахователните
посредници

Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

68

97

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

Финансови и
застрахователни
посредници

95

Изчерпателно
Тримесечно

Застрахователна и
презастрахователна
дейност

94

Застрахователни премии и
обезщетения; национално
ниво

ТЕМА 3.1.2. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

С Т Р.
БРОЙ 10

Здравноосигурителни
дружества

101

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Имущество, приходи,
Годишно
разходи и резултати от
дейността на
здравноосигурителните
дружества; национално ниво

Имущество на търговските
банки; национално ниво

Цени на производител
на вътрешния и
международния пазар в
промишлеността

Основни промишлени
продукти в натурално
изражение (извадка от
ПРОДПРОМ 2011)

Продажби в
промишлеността,
строителството,
търговията и услугите

102

103

104

40785
30.08.2011
г.

40785
30.08.2011
г.

Задължително
28.06.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
електронен носител от 31.03.2011 г.
здравноосигурителните
дружества

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

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

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

368945

650957

368945

650957

Въпросници за
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

07.01.2011 г.;
07.02.2011 г.;
07.03.2011 г.;
07.04.2011 г.;
09.05.2011 г.;
07.06.2011 г.;
07.07.2011 г.;
08.08.2011 г.;
08.09.2011 г.;
07.10.2011 г.;
07.11.2011 г.;
07.12.2011 г.
07.01.2011 г.;
07.02.2011 г.;
07.03.2011 г.;
07.04.2011 г.;
09.05.2011 г.;
07.06.2011 г.;
07.07.2011 г.;
08.08.2011 г.;
08.09.2011 г.;
07.10.2011 г.;
07.11.2011 г.;
07.12.2011 г.

Задължително
10-то число на
месеца, следващ
отчетния период

Задължително
18-то число на
месеца, следващ
отчетния месец

ВЕСТНИК

Стр. 33

266618

10472

10472

266618

3490

3490

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

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка;
База данни

28.01.2011 г.;
28.02.2011 г.;
30.03.2011 г.;
29.04.2011 г.;
30.05.2011 г.;
30.06.2011 г.;
29.07.2011 г.;
30.08.2011 г.;
30.09.2011 г.;
28.10.2011 г.;
30.11.2011 г.;
30.12. 2011 г.

Задължително
Чрез формуляри от
20-то число на
нефинансовите
предприятия, включени отчетния месец
в извадките

Чрез формуляр за
дълготрайните активи
на електронен носител
от търговските банки

ДЪРЖАВЕН

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

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

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Търговски банки

100

БРОЙ 10
С Т Р. 6 9

Тримесечна
краткосрочна бизнес
статистика

Продажби на едро и
дребно

105

106

Чрез формуляр на
хартиен носител от
нефинансовите
предприятия
Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи, здравно
осигурителни и
пенсионноосигурителни дружества
и предприятия с
нестопанска цел
Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки

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

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

ІV тр. на 2010 г. - 07.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. - 09.05.2011 г.;
ІІ тр. - 08.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 07.11.2011 г.

IV тр. на 2010 г. - 21.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. - 20.05.2011 г.;
II тр. - 22.08.2011 г.;
III тр. - 21.11.2011 г.

ІV тр. на 2010 г. 18.03.2011 г.;
І тр. на 2011 г.17.06.2011 г.;
ІІ тр. - 16.09.2011 г.;
ІІІ тр. - 20.12.2011 г.

ІV тр. на 2010 г.11.02.2011 г.;
Предварителни данни за 2010 г. 18.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г.11.05.2011 г.;
ІІ тр. - 09.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 08.11.2011 г.

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

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

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

20509

989611

20509

989611

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Стр. 34

Задължително
18-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15-то число след
носител от предприятия, отчетното
фирми и организации тримесечие
от всички
институционални
сектори

70

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

Индекс на разходите за труд;
национално ниво

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

С Т Р.
БРОЙ 10

Цени на производител
на транспортни,
съобщителни и други
бизнес услуги

109

Тримесечно

IV тр. на 2010 г. - 01.03.2011 г.;
I тр. на 2011 г. - 01.06.2011 г.;
II тр. - 01.09.2011 г.;
III тр. - 01.12.2011 г.

ІV тр. на 2010 г. - 25.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г.- 25.05.2011 г.;
ІІ тр.- 25.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 25.11.2011 г.

IV тр. на 2010 г. - 23.02.2011 г.;
Задължително
I тр. на 2011 г. - 02.05.2011 г.;
10 дни след
отчетния период II тр. - 01.08.2011 г.;
III тр. - 01.11.2011 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15-то число след
носител от предприятия, отчетното
извършващи
тримесечие
транспортни,
съобщителни и други
бизнес услуги

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

Чрез формуляр на
хартиен носител от
областните и
общинските
администрации

4145

336618

4145

336618

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

30509

30509

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

ДЪРЖАВЕН

Индекси на цените на
производител за услуги по
наемане и предоставяне на
работна сила и за услуги по
почистване; национално
ниво

Извадково
Индекси на цените на
Тримесечно
производител за товарен
автомобилен транспорт и
услуги по преместване;
товарен морски и
крайбрежен транспорт;
пътнически въздушен
транспорт; за услуги по
складиране и съхранение на
товари; за услуги по
обработка на товари;
универсални пощенски
услуги; други пощенски и
куриерски услуги;
далекосъобщителни услуги;
услуги в областта на
информационните
технологии; национално
ниво

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

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

108

107

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия
Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Годишно

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

Изчерпателно
Годишно

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

30.08.2011 г.

30.08.2011 г.

30.11.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
материалните баланси

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
материалните и енергийни
баланси

Таблици за вътрешно
ползване и съставяне на
материалните баланси

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

51272

5890

105381

39054

38400

51272

5890

105381

39054

38400

42400

ВЕСТНИК

Стр. 36

02.03.2011 г.
31.08.2011 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации

42400

ДЪРЖАВЕН

Задължително
01.02.2011 г.
29.07.2011 г.

90 дни след отчетния месец:
Задължително
10-то число след 28.02.2011 г.;
отчетния месец 31.03.2011 г.;
29.04.2011 г.;
27.05.2011 г.;
29.06.2011 г.;
29.07.2011 г.;
29.08.2011 г.;
28.09.2011 г.;
28.10.2011 г.;
29.11.2011 г.;
29.12.2011 г.

за I-во, II-ро и III-то тр. на 2011 г. 30.12.2011 г.

72

114

Потребление на горива Крайно енергийно и
и енергия
неенергийно потребление;
национално ниво

113

Чрез формуляр на
хартиен и електронен
носител от
нефинансовите
предприятия

Наличности, постъпления и Изчерпателно
Годишно
разходи на основни групи
суровини и материали;
национално ниво

Потребление на основни
групи суровини и
материали в натура и
стойност

112

Чрез формуляри на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Цени на
електроенергията и
природния газ за
индустрията и
домакинствата

111

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

Производство и
доставки на енергийни
продукти

110

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от предприятия,
извършващи услуги за
обработка на данни,
хостинг и подобни
дейности; web-портали

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

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

Индекси на цените на
производител за обработка
на данни, хостинг и подобни
дейности; web-портали;
национално ниво

С Т Р.
БРОЙ 10

Общ енергиен баланс

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

120

121

Чрез формуляр на
електронен носител

Статистически данни на
НСИ

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

119

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

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

Доставки на биогорива

118

30.11.2011 г.

30.11.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

30.11.2011 г.

30.11.2011 г.

Данни за Евростат

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

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

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

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

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

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

8727

12218

1745

20945

19854

18109

1745

8727

12218

1745

20945

19854

18109

1745

ВЕСТНИК

Стр. 37

Задължително
31.05.2011 г.

30.11.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

30.11.2011 г.

30.11.2011 г.

Задължително
29.04.2011 г.

ДЪРЖАВЕН

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

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

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

Комбинирани
съоръжения за
електроенергия и
топлоенергия

117

Статистически данни на
НСИ

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

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

Производство на
електроенергия и
топлоенергия

116

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Преобразуване на
Баланс на
Годишно
енергопреобразуващите енергийните ресурси по
видове процеси; национално
процеси
ниво

115

БРОЙ 10
С Т Р. 7 3

Потребление на енергия по
Разработване на
детайлна статистика за вид на крайното използване
потребление на енергия
в домакинствата проект на ЕК

126

Извадково
Месечно
(Януари,
Февруари и
Март)

Годишно

Задължително
29.04.2011 г.

Доброволно
От 1-во до 5-то
число на месеца

Чрез формуляр на
електронен носител

Чрез анкетна карта на
хартиен носител

52363

95116

52363

47558

Специализирана електронна
публикация "Енергийни
баланси";
Информационна услуга по
заявка

Данни с технически доклад за
проекта

30.12.2011 г.

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 30.06.2011 г.

47558

37309

37309

30.12.2011 г.

Задължително
30.06.2011 г.

Данни за Евростат и МОСВ

5890

5890

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

26.05.2011 г.;
26.08.2011 г.;
25.11.2011 г.;
24.02.2012 г.

Задължително
26.04.2011 г.;
26.07.2011 г.;
26.10.2011 г.;
26.01.2012 г.

ДЪРЖАВЕН

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

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

125

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

Доставена
електроенергия,
топлоенергия и
природен газ на крайни
потребители

124

11127

11127

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

26.05.2011 г.;
26.08.2011 г.;
25.11.2011 г.;
24.02.2012 г.

Задължително
26.04.2011 г.;
26.07.2011 г.;
26.10.2011 г.;
26.01.2012 г.

74

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Чрез формуляр на
електронен носител

Средни цени на дребно Средни цени на
бензиностанциите
за чисти и смесени
биогорива

123

Извадково
Тримесечно

Чрез формуляр на
електронен носител

Изчерпателно
Средни цени на
Средни цени на
суровини за биогорива, производители и доставчици Тримесечно
на едро
чисти биогорива и
смесени биогорива

122

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

129

Пътнически автобусен
транспорт

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

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

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 18.02.2011 г.
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи;
Чрез справка на
електронен носител от
Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"

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

25.05.2011 г. - Годишни данни за
2010 г.

IV тр. на 2010 г. 25.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

37963

37963

ДЪРЖАВЕН

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

8290

8290

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

IV тр. на 2010 г. -25.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

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

128

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи

284072

284072

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

IV тр. на 2010 г. -25.02.2011 г.;
Годишни данни за 2010 г. 15.03.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр.- 25.11.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
седем дни след
хартиен носител от
отчетния период
собствениците на
товарни автомобили и
влекачи с общо тегло 6
и над 6 тона

Извадково
Превозени товари и
извършена работа - общо, по Ежеседмично
видове превози и товари
(според Единна
класификация на товарите в
транспорта); национално
ниво, статистически райони
и областно ниво; Пробег и
транспортна дейност на
товарните автомобили
според общото тегло;
национално ниво,
статистически райони и
областно ниво

Товарен автомобилен
транспорт

127

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

Морски транспорт

Речен транспорт

Градски
електротранспорт

Тръбопроводен
транспорт

130

131

132

133

Чрез формуляр на
хартиен носител от
"Булгартрансгаз" ЕАД

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

76
ДЪРЖАВЕН

Общи печатни и електронни
публикации

3490

3490
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации

IV тр. на 2010 г. -25.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
20-то число след
хартиен носител от
отчетното
предприятията
тримесечие
“ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас" АД и "ЛУКОЙЛ
България" ЕООД

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

6981

6981

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

IV тр. на 2010 г. 25.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията за
градски
електротранспорт

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

10036

10036

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

IV тр. на 2010 г. -25.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

Задължително 16то число след
отчетното
тримесечие

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

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

8290

8290

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

IV тр. на 2010 г. -25.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

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

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

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

137

99800

65890

126981

99800

65890

126981

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за 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

Годишни данни за 2010 г. 18.03.2011 г.
Предварителни данни 27-мо число на месеца след
отчетния месец

IV тр. и годишни данни за 2010 г. 21.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г.17.05.2011 г.;
ІІ тр.- 18.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 18.11.2011 г.

Окончателни данни за 2010 г. 31.03.2011 г.
Предварителни данни за 2011 г.IV тр. на 2010 г. - 25.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. - 16.05.2011 г.;
ІІ тр. - 22.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 21.11.2011 г.

Доброволно
29.04.2011 г.;
29.07.2011 г.;
28.10.2011 г.;
30.01.2012 г.

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

Доброволно
IV тр. на 2010 г.10-23.01.2011 г
І тр. на 2011 г.01-14.04.2011 г
ІІ тр. 01-14.07.2011 г
ІІІ тр. 01-14.10.2011г.

22254

ДЪРЖАВЕН

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

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

Средства за подслон и
места за настаняване

136

Изчерпателно
Материална база,
Тримесечно
пренощували лица и
реализирани нощувки и
приходи от нощувки в
средствата за подслон и
местата за настаняване;
национално и областно ниво

Преминаващи
български и чужди
граждани през
граничните пунктове на
Р България

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

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

22254

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

Годишни данни за 2010 г. 18.03.2011 г.
Предварителни данни 27-мо число на месеца след
отчетния месец

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

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

Пътувания на българи в Брой на пътуванията на
Месечно
чужбина и посещения български граждани зад
на чужденци в България граница и посещенията в
страната на чужди граждани национално ниво

135

134

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

Автоматизирана
система за събиране на
данни от средствата за
подслон и местата за
настаняване проект на ЕК

139

Участие в разработване на Извадково
единна методика и структура Месечно
на файл за автоматично
предаване на данни от
хотелите до статистическите
офиси в страните-членки на
ЕС

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

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

Развитие и внедряване
на методи и
инструментариум за
Eurogroup register (EGR)

141

30.12.2011 г.

Задължително

Данни на НСИ и от
административни
източници

Годишно

Дефиниране на
статистическа единица от
тип "Група предприятия".
Изграждане на сателитен
EGR, включително SDMX
модули; национално ниво

30.12.2011 г.

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

Мигриране на Регистъра на Годишно
статистическите единици.
Изграждане и актуализация
на единици от вида
"предприятие", "местна
единица" и "група
предприятия".
Изследване на обхвата на
бизнес регистъра относно
видовете статистически
единици и задължителните
им характеристики

Изпратена апликационна форма;
предложението за бюджет е от
апликационната форма

16.12.2011 г.

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

241091

97200

241091

97200

23953

7329

16624

7636

7636

ДЪРЖАВЕН

140

Статистически данни на Задължително
НСИ
Данни от
административни
източници - БНБ, МИЕТ

78

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР

Сателитни сметки за
туризма

138

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Чрез формуляр на
хартиен носител за
единиците, водещи
счетоводство
(земеделски стопанства,
търговски фирми,
преработвателни
предприятия) и
персонално интервю на
домакинствата

Извадково
Цени на средства за
производство на "входа на Тримесечно
земеделското стопанство"
а) минерални торове;
б) фуражи;
в) препарати за растителна
защита;
г) ветеринарно-медицински
продукти;
д) посевен и посадъчен
материал;
Индекси на средствата за
производство;
национално ниво

145

197891

89672

169963

149882

197891

89672

169963

149882

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

ІV тр. на 2010 г. - 22.02.2011 г.;
Задължително
25-то число след І тр. на 2011 г. - 20.05.2011 г.;
отчетния период ІІ тр. - 19.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2011 г.

ІV тр. на 2010 г. - 18.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. - 19.05.2011 г.;
ІІ тр. - 19.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 18.11.2011 г.

ІV тр. на 2010 г. - 18.02.2011 г.;
І тр. на 2011 г. - 19.05.2011 г.;
ІІ тр. - 19.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 18.11.2011 г.

Задължително за
земеделските
стопанства,
водещи
счетоводство и
доброволно за
домакинствата
10-то число след
отчетния период
Задължително
10-то число след
отчетния период
за а), б) и в);
18-то число след
отчетния период
за г) и д)

Втора оценка за 2010 г. - 16.02.2011
г.;
Окончателни данни за 2009 г. и
предварителни данни за 2010 г. 14.10.2011 г.;
Първа оценка за 2011 г. 20.12.2011 г.

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

ВЕСТНИК

Стр. 43

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

ДЪРЖАВЕН

Цени на средствата за
производство,
използвани в селското
стопанство

Чрез формуляр на
хартиен носител за
единиците, водещи
счетоводство
(земеделски стопанства,
търговски фирми,
преработвателни
предприятия) и
персонално интервю на
домакинствата

Цени на производител в Цени на селскостопанските Извадково
Тримесечно
селското стопанство
продукти и животни на
"изхода на земеделското
стопанство"; индекси на
селскостопанската
продукция; национално ниво

144

Чрез формуляр на
хартиен носител от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

Изчерпателно
Приходи и разходи от
обичайната дейност, разходи Тримесечно
за материали, други разходи;
национално ниво

Приходи и разходи на
селскостопанските
предприятия

143

Чрез формуляр на
хартиен носител от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство и
персонално интервю от
домакинствата

Икономически сметки
за селското стопанство

142

Извадково
Ресурси и използване на
Тримесечно
селскостопанската
продукция, наличност и
движение на
селскостопанските животни,
разходи за селскостопанска
дейност (междинно
потребление),
второстепенни
неселскостопански дейности
(неотделими); национално
ниво

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

БРОЙ 10
С Т Р. 7 9

30.11.2011 г.
Статистически данни на Изпратена
НСИ
апликационна
форма, очаква се
одобрението на
Евростат

Еднократно
Статистика на селските Предоставяне на данни за
статистика на селските
райони райони за периода 2005-2010
проект на ЕК
г. по списък от показатели,
договорен между Евростат и
държавите-членки

50553

55765

9381

9381

5212

108872

108872

ДЪРЖАВЕН

Таблици, доклади

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

Информационна услуга по
заявка

80

Окончателни данни за 2009 г. 14.10.2011 г.

148

16.06.2011 г.

Статистически данни на
НСИ

Задължително
05.05.2011 г.

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

Чрез формуляр на
хартиен носител от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

147

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

Дейност на
земеделските
стопанства

146

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Наблюдение на
потребителите

Ключови показатели за Основни икономически
България
показатели за България

151

152

Тримесечно

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

ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ
Доброволно
14.01.2011 г.
15.04.2011 г.
15.07.2011 г.
14.10.2011 г.

01.04.2011 г.;
01.07.2011 г.;
30.09.2011 г.;
30.12.2011 г.

04.02.2011 г.;
10.05.2011 г.;
05.08.2011 г.;
04.11.2011 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

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

Въпросник за Евростат данни;
Информационна услуга по
заявка

21.06.2011 г.

Задължително
09.05.2011 г.

Статистически данни на Задължително
НСИ;
Данни от
административен
източник - БНБ

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

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

Изчерпателно
Икономически сметки Ресурси и използване на
Годишно
на горското стопанство продуктите 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; национално и
областно ниво

150

Информационна услуга по
заявка

ІV тр. на 2010 г. - 22.02.2011 г.;
Задължително
20-то число след І тр. на 2011 г. - 20.05.2011 г.;
отчетния период ІІ тр. - 19.08.2011 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2011 г.

137454

5890

5890

22690

22690

137454

35563

35563

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

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

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

149

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

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

Тримесечно
Годишно

Сателитни сметки за
въздуха

Източници на емисии

156

157

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

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Сметки за въздуха по
институционални сектори и Годишно
интегрирани таблици;
национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител от
стопански субекти емисионни източници

Статистически данни на
НСИ

15.12.2011 г.

15.12.2011 г.

28.12.2011 г.

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

Въпросник за Евростат и
международни организации

Интернет,
Информационна услуга по
заявка

63490

63490

94800

374768

12872

160378

12872

94800

214390

ВЕСТНИК

Стр. 46

Задължително
29.04.2011 г.

Статистически данни на Задължително
НСИ; други източници

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

15.04.2011 г.;
18.11.2011 г; предложението за
бюджет на наблюдението е от
апликационната форма

Доброволно
25.03.2011 г.;
27.10.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
промишлените
предприятия

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Основни показатели за
Разработване и
поддържане на система устойчиво развитие на
България
от индикатори за
наблюдение на
стратегиите за
устойчиво развитие

Извадково
Двукратно:
м. март и
м. октомври

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

28.01.2011 г.;
28.02.2011 г.;
28.03.2011 г.;
28.04.2011 г.;
27.05.2011 г.;
28.06.2011 г.;
28.07.2011 г.;
26.08.2011 г.;
28.09.2011 г.;
28.10.2011 г.;
28.11.2011 г.;
28.12.2011 г.
предложението за бюджет на
наблюдението е от апликационната
форма

Доброволно
10-то число на
месеца

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

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.2. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Инвестиционна
активност в
промишлеността проект на ЕК

154

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

82

155

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

153

С Т Р.
БРОЙ 10

Отпадъци
(селскостопански,
производствени,
общински)

Ведомствени
наблюдения

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

158

159

160

15.12.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от Общинските
администрации,
попълващи Годишен
отчет за дейността на
бюджетните
предприятия и банките

Изчерпателно
Разходи на общинските
администрации за опазване Годишно
на околната среда и
водоснабдителната
инфраструктура; източници
на финансиране; национално
ниво

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

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

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

4145

96036
96036

92218

4145

92218

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Стр. 47

15.12.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от
нефинансовите
предприятия, съставящи
баланс

15.12.2011 г.

15.12.2011 г.

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

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 29.04.2011 г.
носител от ведомства,
осъществяващи
дейности за околната
среда

Изчерпателно
Шумови нива; Защитени
Годишно
територии; Контрол и
предотвратяване на
замърсявания на морските
води и р. Дунав; Управление
на дейностите по опазване
на околната среда; Наложени
санкции и глоби;
национално ниво
Задължително
Чрез формуляр на
29.04.2011 г.
хартиен носител от
стопански субекти,
извършили екологични
разходи

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 10.05.2011 г.
носител от общинските
администрации

Общински отпадъци и депа Изчерпателно
Годишно
за отпадъци; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво

15.12.2011 г.

Изчерпателно
Разходи за опазване и
възстановяване на околната Годишно
среда и придобити
материални активи с
екологично предназначение,
по източници на средства за
финансиране; национално
ниво, статистически райони
и областно ниво;
По направления за околната
среда; национално ниво

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 29.04.2011 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от дейността
си

Образуване, отстраняване и Извадково
Годишно
третиране на отпадъци от
дейността по видове и
икономически дейности;
национално ниво

БРОЙ 10
С Т Р. 8 3

Платени данъци и такси, Платени суми за данъци и
Изчерпателно
свързани с околната
такси през 2010 година,
Годишно
среда
свързани с околната среда данъци и такси за МПС, за
замърсяване, за ползване на
ресурси; национално ниво

163

за стопанските
субекти на
едностранно
счетоводство 29.04.2011 г.

Чрез формуляр на
Задължително,
хартиен или електронен за стопанските
носител от предприятия, субекти на
фирми и организации от двустранно
всички
счетоводство институционални
31.03.2011 г.
сектори
Задължително,

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

11127

62400

62400

44290

11127

44290

ДЪРЖАВЕН

15.12.2011 г.

15.12.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
Общинските
администрации

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

84

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

Задължително
29.04.2011 г.

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

15.12.2011 г.

Задължително
02.05.2011 г.

Изчерпателно
за
водоснабдителн
ите дружества;
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
"Напоителни системи"
ЕАД и ВиК-дружества

15.12.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 02.05.2011 г.
носител от стопански
субекти, снабдяващи се
с над 36 хил. куб. м
вода/год.

Частично - чрез
изучаване на
основния
масив;
Годишно

162

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

Водопотребление,
водоснабдяване и
канализация

161

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Производство на
опаковани стоки и
опаковки

Приходи и разходи на
специализираните
производители в
околната среда

Наблюдение на
подземните запаси

Изследване на
екоиндустрията

164

165

166

167

15.12.2011 г.

15.12.2011 г.

15.12.2011 г.

Задължително
29.04.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
стопански субекти,
които извършват
дейности, свързани с
опазване на околната
среда
Задължително
Чрез формуляр на
електронен носител от 16.05.2011 г.
стопански субекти,
осъществяващи добивна
дейност и притежатели
на разрешения за
концесия

Задължително
Чрез формуляр на
30.05.2011 г.
хартиен носител от
стопански субекти,
производители на стоки
и услуги, свързани с
опазване на околната
среда

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

Изчерпателно
Събиране на данни за
Годишно
стойностни показатели по
икономически променливи
(оборот, добавена стойност,
заети и износ) и по
направления за околната
среда за сектора на
екологичните стоки и
услуги; национално ниво

31.10.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 29.04.2011 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

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

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

Информационна услуга по
заявка

46036

32072

9381

92400

46036

32072

9381

92400

ДЪРЖАВЕН

Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

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

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Развитие на система за
събиране на данни и на
методологията на
статистиката на водите проект на ЕК

170

41152

Статистически данни на Задължително
НСИ;
Данни от
административни
източници

Осигуряване на информация Еднократно
за състоянието на
водопреносната и
канализационна система.
Подобряване на пълнотата и
точността на данните за
Въпросника на Евростат
"Вътрешни води", относно
пречистването на
отпадъчните води на
населението. Производство
на регионални данни

Характеристика на
състоянието на
регионите

Извадково
Събиране, обобщаване и
разпространение на данни за Изчерпателно
социално-демографските и Годишно
стопански процеси в
административнотериториалните единици;
общинско ниво

Задължително
Чрез формуляри на
15.12.2011 г.
хартиен и електронен
носител от предприятия,
ведомства,
домакинства, данни на
НСИ и други източници

30.12.2011 г.

30.10 2013 г.

Статистически данни
на НСИ

Еднократно
Изготвяне на стандартни
таблици в стойностно
изражение по икономически
променливи (оборот,
добавена стойност, заети и
износ) за сектора на
екологичните стоки и услуги
в България за периода 20082010 г.

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

Доклад

Доклад

Доклад

576873

17493

40819

576873

58312

ДЪРЖАВЕН

171

Сметки за околната
среда - Сектор на
екологичните стоки и
услуги проект на ЕК

169

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 29.07.2011 г.

Статистически данни на Задължително
НСИ;
Данни от
административен
източник

Съставяне на таблици,
Еднократно
съобразно изискванията на
NAMEA формат за четири
основни категории
екологични данъци енергетика, транспорт,
замърсяване и ресурси, 2000 2007 г.; национално ниво

86

ТЕМА 5.4. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Екологични данъци и
такси проект на ЕК

168

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

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

Еднократно
Статистика на градовете Подготовка на данни за
показатели за ниво населено
2009-2010 място и част от населено
проект на ЕК
място

175

176

Разработване на тематични Текущо
карти за разпространение на
статистическа инфромациия

Картографско
представяне на
статистически данни

174

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 30.12.2011 г.

Текущо

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

Доклад

20509

17018

9314

79117

20509

17018

9314

27667

51450

5236

5236

ДЪРЖАВЕН

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

Компютърни файлове за
разпечатване

30.12.2011 г.

Статистически данни на
НСИ;
Цифрови модели на
административнотериториалните
единици

Въпросници за Евростат

Цифрови картни модели

Съобразно сроковете на Евростат
по отделните статистически
области
30.12.2011 г.

Статистически данни на
НСИ

Задължително
Информацион- Цифрови модели на
Система за обработка на Географска мрежа от
на технология градове;
териториални единици на
цифрова картна
Данни от
различни административно- Текущо
информация
административни
териториални нива:
източници - Агенция по
национално ниво,
геодезия, картография и
статистически райони,
кадастър, МЗХ;
областно и общинско ниво и
Компютърни файлове населени места;
цифрови карти
Обвързване на създадените в
НСИ цифрови модели на
градове с кадастралните им
планове

Текущо

173

Данни съгласно
показателите на Евростат

Актуализация на БД
"REGIO" на Евростат

172

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

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

29.06.2012 г.

Продължение от 2010 г.
Приключване на проекта 31.03.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от предприятия
от нефинансовия и
финансовия сектор

Персонално интервю на Доброволно
лица с образователна и
научна степен "доктор",
чрез анкетна карта

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

Извадково
Образование, трудова
На всеки 2
кариера и международна
години
мобилност на лицата с
образователна и научна
степен "доктор"; национално
ниво

Иновационна дейност

Кариерно развитие на
лицата с образователна
степен "доктор" проект на ЕК

179

180

129381

21516

129381

6454

15062

28581

28581

ДЪРЖАВЕН

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

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

30.06.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от
първостепенните
разпоредители с
бюджетни кредити,
БАН и Селскостопанска
академия

Изчерпателно
Годишно

43854

43854

88

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

Бюджетни разходи за
научноизследователска
и развойна дейност
(НИРД) по социалноикономически цели

178

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

Предварителни данни за 2010 г. 14.10.2011 г.
Окончателни данни за 2010 г. 15.06.2012 г.

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от предприятия,
научни институти,
академии, висши
училища,
университетски
болници и други
юридически лица, които
през отчетната година
са извършвали НИРД,
независимо от вида на
основната си дейност

Научноизследователска Разходи за НИРД по видове Изчерпателно
Годишно
и по източници на
и развойна дейност
финансиране и персонал,
(НИРД)
зает с НИРД, по категории,
степен на заетост и области
на науката; национално ниво

ТЕМА 5.5. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

177

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

30.06.2010 г.

20.05.2011 г.

19.12.2011 г.
Изпратена апликационна форма;
предложението за бюджет е от
апликационната форма

19.12.2011 г.
Изпратена апликационна форма;
предложението за бюджет е от
апликационната форма

Задължително
Чрез формуляр на
25.02.2011 г.
хартиен носител от
лицензираните
оператори на
универсални пощенски
услуги

Персонално интервю на Задължително
домакинства и лица на 31.05.2011 г.
възраст от 16 до 74
години

Задължително
31.05.2011 г.

Извадково
Годишно

185

Използване на ИКТ и етърговия в
предприятията проект на ЕК

Извадково
Данни за използването на
Годишно
информационнокомуникационните
технологии (ИКТ) в
предприятията; национално
ниво

Използване на ИКТ от Данни за използването на
домакинствата и лицата - информационнокомуникационните
проект на ЕК
технологии (ИКТ) от
домакинствата и лицата;
национално ниво,
статистически райони и
областно ниво
Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията от
финансовия и
нефинансовия сектор

1745

137637

114167

107048

1745

23470

13691

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

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

120739

3490

3490

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

5890

5890

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

ДЪРЖАВЕН

184

Състояние на средствата Специфични показатели за Изчерпателно
състоянието на средствата за Годишно
за пощенските
пощенските съобщения съобщения
ПТТ станции, пощенски
агентства и пощенски кутии;
национално ниво,
статистически райони и
областно ниво

Изчерпателно
Годишно

183

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

Куриерски услуги

182

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

Задължително
31.03.2011 г.

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

IV тр. на 2010 г. -21.02.2011 г.;
I тр. на 2011 г. - 25.05.2011 г.;
II тр. - 25.08.2011 г.;
III тр. - 25.11.2011 г.

Пощенски услуги

181

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

Задължително
25-то число след
отчетното
тримесечие

ТЕМА 5.6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9

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

189

78545

57163

57163

93163

78545

93163

5236

ДЪРЖАВЕН

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

Текущо

Поддържане и съпровождане Текущо
на техническите средства и
системния софтуер в НСИ

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

188

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

Текущо

Поддържане на системите за Текущо
управление на бази данни на
статистическите
информационни системи и
"Подпомагащ Център"
системата

Поддържане и
администриране на
централизираните бази
данни

187

5236

90

Текущо

Текущо

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

186

ТЕМА 6.1. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЛАСТ 6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Приложно
администриране и
поддържане на
информационни
системи:
ИС "Демография";
ИС "Бизнес статистика";
Система за електронни
формуляри;
ИС "Регистър на
статистическите
единици";
ИС "Външна търговия";
ИС "Потребителски
цени";
ИС "Цени на
производител";
ИС "Краткосрочна
бизнес статистика"
ИС "Статистически
класификации";
Национален регистър на
населените места;
Общ регистър на
търговците;
Подпомагащ център

Разработване и
поддържане на
приложен софтуер за
статистическите
изследвания

Реализация на
нерегламентирани
заявки от вътрешни и
външни потребители

Технологична обработка
на данните от
статистическите
изследвания

190

191

192

193

Съгласно сроковете на съответните
статистически изследвания

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

52443

18190

117217

52443

18190

117217

160017

ВЕСТНИК

Стр. 55

Съгласно сроковете на
постъпилите заявки

Файлове с данни / Бази
данни

Текущо

Съгласно сроковете на съответните
статистически изследвания

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

Разработване на приложен Текущо
софтуер за въвеждане,
актуализация, контрол и
обработка на данни от
статистически формуляри
Разработване на приложен
софтуер за извеждане на
регламентирани изходни
таблици с агрегирана
информация от
статистическите
изследвания
Разработване на софтуерни Текущо
процедури и изпълнение на
нерегламентирани заявки от
вътрешни и външни
потребители

160017

ДЪРЖАВЕН

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

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

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.

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

БРОЙ 10
С Т Р. 9 1

Статистически данни на
НСИ

Текущо
Създаване на аналитична
среда чрез извличане на
данните от Oracle БД на ИС
"Бизнес статистика" и
разработване на
необходимите изходи

Текущо

Развитие на ИС
"Потребителски цени"

Текущо
Усъвършенстване и
актуализация на ИС "Бизнес
статистика"
Усъвършенстване и
Текущо
актуализация

Еднократно

Разработване на "Data
warehouse на НСИ" - фаза 1

Стр. 56

Продължение от 2010 г.

База данни

База данни

База данни

База данни

Данни

204426

16014

10008

204426

16014

10008

ВЕСТНИК

Статистически данни на
НСИ

Техническо задание;
Статистически данни на
НСИ
Техническо задание;
Статистически данни на
НСИ
Статистически данни на
НСИ

Задължително
Техническо задание;
Статистически данни на
НСИ;
Данни от
административни
източници Информационна
система за средното
образование и
Информационна
система за висшето
образование,
поддържани от МОМН

Техническо задание;
Статистически данни на
НСИ

30.12.2011 г.

Продължение от 2010 г.

Годишно

ДЪРЖАВЕН

в) Фаза 1 на проект
"Data warehouse на
НСИ"
г) Информационна
система "Потребителски
цени"
д) Информационна
система "Бизнес
статистика"
е) Офлайн система за
електронни формуляри

Еднократно

Еднократно

б) Информационна
Разработване и внедряване
система "Образование" на ИС "Образование"

Развитие на
информационните
системи
а) Информационна
Разработване и внедряване
система "Околна среда" на ИС "Околна среда"

ТЕМА 6.2. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Поддържане и
администриране на
SPSS Statistics Server 18
и използването му за
разработване на
изходите за ИС "Бизнес
статистика"

195

Файлове с данни от ИС
"Външна търговия"

Годишно
За нуждите на Дирекция
"Макроикономическа
статистика": Изчисляване на
ценови индекси за
внос/износ по групи стоки
съобразно рамката на
таблици "РесурсИзползване"

92

196

Изчисляване на CPA и
CIF/FOB индекси

194

С Т Р.
БРОЙ 10

Текущо
Усъвършенстване и
актуализация; разработване
на изходи

й) ИС "Цени на
производител"

База данни

Продължение от 2010 г.

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

п) Разработване на
съвременни софтуерни
приложения

Статистически данни на
НСИ

База данни

Текущо

База данни

Усъвършенстване и
внедряване на нови версии

Еднократно

Внедряване на ИС
"Документооборот"

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

о) Подпомагащ център

Еднократно

Актуализация на ИС
"Външна търговия"

Актуализация

Техническо задание;
Статистически данни на
НСИ
Техническо задание;
Статистически данни на
НСИ

Техническо задание;

ДЪРЖАВЕН

м) Информационна
система" "Външна
търговия"
н) Информационна
система
"Документооборот"

к) ИС "Краткосрочна
бизнес статистика"

Текущо
Усъвършенстване и
актуализация; разработване
на изходи
Еднократно
Усъвършенстване на ИС
л) Информационна
система "Статистически "Статистически
класификации"Спецификаци
класификации"
я на изискванията за
оптимизация на
функционалностите

Еднократно

Разработване и внедряване
на ИС "Селско и горско
стопанство"
Миграция върху нова
платформа

Еднократно

Мигриране на Регистъра на Еднократно
статистическите единици на
нова платформа.
Актуализация на
статистическите единици от
вида "предприятие", "местна
единица" и изграждане на
модул за "група
предприятия".

з) Информационна
система "Селско и
горско стопанство"
и) Информационна
система" Демография" миграция върху нова
платформа

ж) Информационна
система "Регистър на
статистическите
единици".

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

Разработване на аналитични Текущо
приложения и технологични
процедури с използването на
статистическия пакет SPSS
Statistics Server 18.0 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

Статистически данни на
НСИ

Статистически
класификации

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

198

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

Текущо

Поддържане на стандартни По европейски
статистически класификации регламенти и
международни
- макроикономически,
функционални, продуктови и стандарти, по
зададени
други
въпроси;чрез
статистическит
е изследвания
Национален регистър на
населените места;
официални документи

Европейски и
международни
класификации;
нормативни документи

Метаданни - методология,
свързана с прилагането на
класификациите, отразени в
ИС "Статистически
класификации"

Национална част от
номенклатурата на Евростат

Текущо

Текущо

5236

23345

5236

23345

ДЪРЖАВЕН
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База данни

94

ТЕМА 6.3. СТАТИСТИЧЕСКИ КЛАСИФИКАЦИИ, МЕТАДАННИ И СТАНДАРТИ

р) Разработване на
аналитични приложения
с SPSS Statistics Server
при използването на
централизирани Бази
данни (Oracle, SQL
Server и Informix)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

201

Управление и
стандартизация на
метаданни по стандарта
SDMX - фаза II на
ESSnet проект на ЕК

200

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

Текущо

Поддържане и публикуване в Текущо
Интранет на Електронен
речник на статистическите
термини (ЕРСТ), Общ
речник за метаданни (ОРМ),
ръководството за обмен на
статистически данни и
метаданни на стандарта
SDMX (Statistical Data and
Metadata Exchange),
Поддържане на
хармонизирани списъци с
кодове в ИС "Статистически
класификации" и др.

Интернет сайтове на
НСИ

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

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Интранет на НСИ;
Файлове;
База данни

Интернет
Съобразно Календара за
разпространение на резултатите от
статистическите изследвания

Изпратена апликационна форма;
предложението за бюджет е от
апликационната форма

Текущо

48436

48436

58674

17602

41072

10472

10472

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Електронни речници

199

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

Статистически
публикации

Предоставяне на
резултатите от
статистическите
изследвания на НСИ

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

Предоставяне на
статистическа
информация по
международни
въпросници

Работа с клиенти в
Приемна на НСИ

202

203

204

205

206

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ

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

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

Задължително
за данните от
административни източници

20000

1745

30327

20000

1745

30327

Статистически справки и
Съобразно Календара за
разпространение на резултатите от таблици на технически и
хартиен носител;
статистическите изследвания
Електронна поща

80945

80945

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

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

Статистически справки и
Съобразно Календара за
разпространение на резултатите от таблици на технически и
хартиен носител;
статистическите изследвания
Електронна поща

64581

64581

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
публикации

Съобразно сроковете в
Издателския план на НСИ за 2011
година и в други документи

ДЪРЖАВЕН

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

Работа по текущи заявки на
клиенти от страната и
чужбина
Контрол върху
конфиденциалността на
предоставяната информация

Статистически данни на
НСИ

Статистически данни на
НСИ;
Данни от
административни
източници

96

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

Обявяване на резултатите от Текущо
статистическите
изследвания

Текущо
Съставителство,
редакционна обработка и
разпространение на
статистически печатни и
електронни издания,
включващи изследвания на
НСИ съгласно Издателския
план на НСИ за 2011 година

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Метаданни

Публикуване на метаданни
съгласно структурата за
справочни метаданни в
Интернет

Внедряване на
структурата за
справочни метаданни
Euro SDMX Metadata
Structure (ESMS)

211

Текущо

Текущо

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Внедряване на модела на PC- Текущо
AXIS за база данни за
разпространение;
Конвертиране и зареждане
на данни към базата данни за
разпространение

База данни за
разпространение

210

Интернет на НСИ;
Метаданни

Интернет

Таблици с данни и метаданни

13000

107127

13000

107127

3490

Текущо

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

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

209

ДЪРЖАВЕН

3490

72218

72218

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

Текущо

Текущо
Дигитална библиотека Администриране и
на НСИ
поддържане на
информационно-търсещата
библиотечна система и
предоставяне на
информационни услуги в
библиотеката на НСИ;
Графична обработка и
конвертиране на дигитални
копия чрез оптично
разпознаване на символи;
Пилотна подготовка на
дигитална колекция
"Статистически годишник "
за периода 1909-2009 с
възможности за
пълнотекстово търсене

208

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

30327

30327

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

Дейност на Пресцентър Изготвяне на съобщения за Текущо
пресата;
Организиране и провеждане
на пресконференции

207

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

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

Поддържане и актуализация Годишно
на Интегрирана
статистическа
геореферирана
информационна система за
управлението при кризи
(ИСГИС УК); национално и
областно ниво
Годишно
Съгласно годишна ПланСпециализирана
информационна система програма, съгласувана с
оторизираните органи по
за статистическа
ПМС № 36/2001 г., изменено
информация
и допълнено с ПМС №
287/2008 г.

Кризисни събития

Статистически данни от
специализирано
статистическо
изследване за кризисни
събития

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 31.03.2011 г.
носител от централните
и териториални
структури на
държавната и местна
администрация
Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка;
Информационна система

Текущо

Интернет;
Доклад;
Информационна услуга по
заявка

Текущо

Предварителни данни 30.08.2011 г. ;
Окончателни данни 30.11.2011 г. -

24436

26181

24436

26181

98
ДЪРЖАВЕН

213

212

ТЕМА 6.5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Специализиран
регистър на
статистически единици
(СРСЕ)

Поддържане на
специализирани
класификации чрез
Информационна
система "Статистически
класификации"

214

215

Класификации на НСИ Задължително
и данни от
административни
източници - ИС на ДА
"ДР и ВВЗ" и ИС на МО
"БУЛКОД"

Годишно
Актуализация на
специализирани
класификации в областта на
националната сигурност и
отбраната

Специализирана електронна
публикация;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка;
Специализирана База данни

29672

6981

29672

6981

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Текущо
Задължително
За Бизнес
регистър,
Специален
регистър Булстат,
Специален
регистър на НАП
и ИС "БУЛКОД" месечно - 10-то
число след
отчетния месец;
За статистически
данни на НСИ,
ИС
"Статистически
класификации",
ИСГИС УК Предварителни
данни 30.09.2011 г.
Окончателни
данни 21.11.2011 г.

Статистически данни на
НСИ от специализирано
статистическо
изследване на
потенциални
производители и
доставчици на
специална и
гражданска продукция в
интерес на отбраната и
годишното
статистическо
изследване на наетите
лица, отработеното
време, средствата за
работна заплата и други
разходи за труд; Бизнес
регистър, ИС
"Статистически
класификации", ИСГИС
УК на НСИ, Данни от
административни
източници - Специален
регистър Булстат на
Агенцията по
вписванията, Специален
регистър на НАП, ИС
"БУЛКОД" на МО

Поддържане и актуализация Извадково
на Специализиран регистър Годишно
на статистически единици потенциални производители
и доставчици на специална
и гражданска продукция в
интерес на отбраната (ПМС
№ 90/2008 г.) и на
статистически единици,
които са потенциално
опасни или имат обекти от
критична инфраструктура
при кризи; национално,
областно и общинско ниво

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9

Вътрешен одит по
качеството на
статистическите
продукти

Еднократно
Пилотно провеждане на
вътрешен одит по качеството
на избрани статистически
продукти на основа на
Ръководство за вътрешен
одит на НСИ

Текущо
Внедряване на модел за Подготовка на отделните
модули и тяхното свързване Външен
управление на
изпълнител за
в система
качеството
внедряване на
модела

217

Доброволно

Анкетни карти, които се Доброволно
попълват от
потребителите на
статистическа
информация електронен вариант (в
Интернет страница на
НСИ) и на хартиен
носител (попълване на
анкетна карта на място
в НСИ и ТСБ)

Доклад

Доклад

Продължение от 2010 г.

30.12.2011 г.

Интернет;
Доклад

31.01.2011 г.

9381

35822

9400

9381

35822

9400

ДЪРЖАВЕН

218

Удовлетвореност на
потребителите от
предоставяните
статистически
информационни
продукти и услуги

216

100

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

ТЕМА 7.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ОБЛАСТ 7. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Чрез формуляр на
хартиен носител от
кожно венерологичните
заведения

Кожно - венерологични Ресурси и дейност на кожно - Изчерпателно
Годишно
заведения
венерологични заведения;
национално и областно ниво

222

Чрез формуляр на
хартиен носител от
психиатричните
заведения

Изчерпателно
Ресурси и дейност на
психиатричните заведения; Годишно
национално и областно ниво

Психиатрични
заведения

221

Чрез формуляр на
хартиен носител от
всички лечебни
заведения за болнична
помощ

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

Лечебни заведения за
болнична помощ

220

Чрез формуляр на
хартиен носител от
всички лечебни
заведения за
извънболнична помощ

Лечебни заведения за
извънболнична помощ

219

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

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА НЦЗИ
30.05.2011 г.

30.05.2011 г.

29.04.2011 г.

31.05.2011 г.

Задължително
10.02.2011 г.

Задължително
25.01.2011 г.

Задължително
18.01.2011 г.

Задължително
18.02.2011 г.

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

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

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

ДЪРЖАВЕН

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

Интернет страница на НЦЗИ;
Публикации на НЦЗИ;
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

ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2011 ГОДИНА

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 1

29.03.2011 г.

Задължително
10.01.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
центрове за
хемодиализа

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

Центрове за
хемодиализа

227

30.03.2011 г.

Задължително
10.01.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
центрове за
трансфузионна
хематология

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

Центрове за
трансфузионна
хематология

226

29.04.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
18.01.2011 г.
хартиен носител от
пневмофтизиатричните
заведения

Изчерпателно
Годишно

Пневмофтизиатрични
заведения

225

29.04.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
18.01.2011 г.
хартиен носител от
онкологични заведения

Изчерпателно
Онкологични заведения Ресурси и дейност на
Годишно
онкологичните заведения;
национално и областно ниво

224

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

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

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

102

Ресурси и дейност на
пневмофтизиатричните
заведения; национално
и областно ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител от
центрове за спешна
медицинска помощ

29.04.2011 г.

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

Задължително
10.02 .2011 г.

Центрове за спешна
медицинска помощ

223

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Регистрирани
заболявания от активна
туберкулоза и хронични
неспецифични
белодробни заболявания

Регистрирани
заболявания от
венерически болести

Регистрирани
заболявания от
злокачествени
новообразувания

Регистрирани заразни
заболявания

228

229

230

231

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

Чрез формуляр на
хартиен и електронен
носител от РИОКОЗ

Задължително
28.02.2011 г.
до 5-то число месечен отчет за
предходния
месец;
до 11.01.2011 г. за годишния
отчет

Изчерпателно
Годишно

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

ДЪРЖАВЕН

Регистрирани заразни
заболявания; национално
и областно ниво

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

29.04.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
18.01.2011 г.
хартиен носител от
онкологични заведения

Заболеваемост и болестност Изчерпателно
Годишно
от злокачествени
новообразувания;
национално и областно ниво

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

29.04.2011 г.

Задължително
18.01.2011 г.

Чрез формуляр на
хартиен носител от
кожно венерологичните
заведения

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

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

29.04.2011 г.

Задължително
Чрез формуляр на
18.01.2011 г.
хартиен носител от
пневмофтизиатричните
заведения

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

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

234

Експертно решение на
ТЕЛК

Задължително

Задължително
25.01.2011 г.

30.05.2011 г.

30.05.2011 г.

Трудови злополуки

Трудови злополуки, станали Изчерпателно
Текущо
с наетите лица;
организационнотехническите и материални
причини за условията на
труд; национално
и областно ниво

Чрез статистическата
система на НОИ;
съгласно Наредбата за
установяване,
разследване,
регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки

Задължително

Данни за 2009 г. - 19.08.2011 г.

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

Интернет страница на НЦЗИ;
Анализи;
Публикации

Интернет страница на НЦЗИ;
Публикации на НЦЗИ;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НЦЗИ

Бюджет на
НЦЗИ

ДЪРЖАВЕН

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

Изчерпателно
Годишно

Инвалидизирани лица

233

Чрез формуляр на
хартиен носител от
всички лечебни
заведения със
стационар

104

Брой, тежест и срок на
инвалидност, пол и възраст

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

232

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

235

Въздушен транспорт

31.03.2011 г.

Чрез отчетна форма от
ДП "РВД"

Данни за движения по
трасетата

Задължително
25.02.2011 г.

31.05.2012 г.

Чрез отчетни форми от Задължително
авиационни оператори, 30.04.2012 г.
летищни
администрации и ДП
"РВД"

Финансови данни за летища, Изчерпателно
Годишно
авиационни оператори и
РВД

Изчерпателно
Годишно

10.03.2011 г.

Задължително
25.02.2011 г.

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

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

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

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

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

Бюджет на
ГД "ГВА"

ДЪРЖАВЕН

Чрез отчетна форма от
авиационни оператори

Изчерпателно
Годишно

Предварителни годишни данни за
2010 г. 25.02.2011 г.;
Окончателни годишни данни за
2010 г. 31.05.2011 г.

Парк ВС и персонал;
национално ниво

Задължително
15-то число след
отчетния месец;
15.02.2011 г. Предварителни
годишни данни;
17.05.2011 г. Окончателни
годишни данни

3 месеца след отчетното
Изчерпателно Чрез отчетни форми от Задължително
15-то число след тримесечие
летищни
Месечно
отчетния месец
(тримесечно по администрации
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 Изчерпателно
и извършена работа по вид Месечно
на превоза; национално ниво Тримесечно
Годишно

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

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

Изчерпателно
Пристанищен трафик,
Дейност на речните
пристанища (вътрешно характеризиращ превозените Тримесечно и
годишно
товари по вид, начин на
водни пътища)
превоз, флаг на кораба,
направление на превозите;
по статистически
пристанища

237

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

Дейност на морските
пристанища

236

Бюджет на
Общи печатни и електронни
ИА "Морска
публикации;
администСпециализирани електронни
рация"форми на Евростат съгласно
Регламент № 1365/ЕС;
за 2011 г.- Информационна услуга по
заявка

IV тр. на 2010 г. 31.05.2011 г.;
31.08.2011 г.;
30.11.2011 г.;
29.03.2012 г.
и годишни данни
31.05.2012 г.

Задължително
Речни пристанищни
4 месеца след
оператори. Чрез
отчетното
програмен продукт
тримесечие
STAT 919, модул
„Речни пристанища” и IV тр. на 2010 г.29.04.2011 г.;
Речна БД
29.07.2011 г.;
28.10.2011 г.

Бюджет на
ИА
"Морска
администрация"-

Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
форми на Евростат съгласно
Директива № 95/64/ЕС;
за 2011 г.- Информационна услуга по
заявка

IV тр. на 2010 г. 31.05.2011 г.;
31.08.2011 г.;
30.11.2011 г.;
29.03.2012 г.
и годишни данни
31.05.2012 г.

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие
IV тр. на 2010 г. 29.04.2011 г.;
29.07.2011 г.;
28.10.2011 г.

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

ДЪРЖАВЕН
Бюджет на
ИА "Морска
администрация"-

Бюджет на
ИА "Морска
администрация"-

106

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Оценка на земеделските
производствени разходи
и анализ на
европейската
земеделска политика
(FACEPA)

Разработване и тестване на Годишно
модел за определяне на
производствените разходи в
земеделието и анализ на
европейската земеделска
политика на база данните от
Системата за земеделска
счетоводна информация
(СЗСИ)

Извадково
Система за земеделска Събиране на счетоводна и
Годишно
счетоводна информация -друга информация от
данни за 2010 г. и 2011 земеделски стопанства,
определени чрез извадка на
г.
база информация за
типологията на стопанствата
от преброяването.
Счетоводни данни за
стопанствата за 2010 г., и
текущо за 2011 г. за
стопанствата, които не водят
счетоводство

Статистически данни от
СЗСИ

Чрез формуляри на
хартиен носител за
стопанствата, които
водят счетоводство и за
стопанствата, които не
водят счетоводство

Задължително
28.02.2011 г. - за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2010
г.);
31.05.2011 г. - за
стопанствата,
които водят
счетоводство
(данни за 2010
г.);
текущо през
2011 г. за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2011 г.)
31.03.2011 г.
Бюджетът е за целия период на
проекта с продължителност 3
години.

Резултати за 2010 г.31.03.2012 г.;
Резултати за 2011 г.31.03.2013 г.

Доклад

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

25347

(фонд "Научни
изследвания")

76043

325000

Бюджет на
МЗХ 101390

Бюджет на
МЗХ 325000

ДЪРЖАВЕН

239

238

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА" КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ " ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ПОЗЕМЛЕНИ
ОТНОШЕНИЯ" В МЗХ

БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

Изчерпателно Анкетна карта
Еднократно на Персонално интервю
със земеделските
10 години
производители

Задължително
01.12.2010 г.

Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

Изчерпателно
Месечно

Изчерпателно
Месечно

Млекопреработвателни
предприятия и
производство на млечни
продукти

Люпилните в България

Селскостопански
животни - свине, птици,
едър рогат добитък и
дребен рогат добитък

Селскостопански
животни - свине, птици,
едър рогат добитък и
дребен рогат добитък

242

243

244

245

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Извадково
Брой на животните към
01.11.2011 г., производство и Годишно
реализация на основни
животински продукти,
национално ниво и
статистически райони

ВЕСТНИК

Стр. 72

Бюджет на
МЗХ 135000
Бюджет на
МЗХ 135000
Предварителни данни - 15.02.2012 Интернет страницата на
МЗХ;
г.,
Обща печатна и електронна
Окончателни - 15.05.2012 г.
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
30.11.2011 г.

Бюджет на
МЗХ 85000
Бюджет на
МЗХ 85000
Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни 15.08.2011 г.,
Окончателни данни 30.09.2011 г.

Задължително
30.06.2011 г.

Бюджет на
МЗХ 30000
Бюджет на
МЗХ 30000

Ежемесечно
30 дни след отчетния месец

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

Бюджет на
МЗХ 81500
Бюджет на
МЗХ 81500

Интернет страницата на
МЗХ;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страницата на
МЗХ;
Информационна услуга по
заявка

Ежемесечно
45 дни след отчетния месец

Задължително до 30-то число
след отчетния
месец

Бюджет на
МЗХ 46000

Бюджет на
МЗХ 2321621

Бюджет на
МЗХ 46000

Бюджет на
МЗХ 2321621

ДЪРЖАВЕН

Извадково
Брой на животните към
01.05.2011 г., производство и Годишно
реализация на основни
животински продукти;
национално ниво

Брой на заложените яйца за
инкубация и реализирани
еднодневни пилета през
2011 г.; национално ниво

Интернет страницата на
МЗХ;
Информационна услуга по
заявка

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

Задължително - Ежемесечно
30-то число след 60 дни след отчетния месец
отчетния месец

31.03.2012 г.

108

Количество събрано и
преработено мляко и
производство на млечни
продукти през 2011 г.;
национално ниво

Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

Кланици и производство Брой на закланите животни и Изчерпателно
Месечно
на месо
птици в кланиците и
количество месо по видове
през 2011 г.; национално
ниво

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Структура и типология на
земеделските стопанства,
използвана работна ръка,
производствени методи в
земеделските стопанства

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Преброяване на
земеделските
стопанства - 2010 г.

241

240

С Т Р.
БРОЙ 10

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Добиви и производство Площ, производство и
Извадково
средни добиви от полски
от полски култури Годишно
култури - реколта`2011.
реколта`2011
Прогноза за засетите площи
за следващата стопанска
година; национално ниво и
статистически райони

Извадково
Производство на
Реколтирани площи,
Годишно
плодове - реколта `2010 производство и средни
добиви на плодове - реколта
2010. Реализация на готовата
продукция; национално ниво
и статистически райони

249

250

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена

Площи, засети с пшеница и Извадково
Годишно
ечемик през стопанската
2010/2011г., изследване на
добива преди жътва и
прогноза за производството;
национално ниво

Оценка на добива и
прогноза за
производството на
пшеница и ечемик реколта`2011

Анкетна карта
Персонално интервю с
пчелари

Брой на пчелните семейства, Извадково
производство и реализация Годишно
на мед през 2010 г.,
национално ниво и
статистически райони

248

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Пчеларството в
България

Извадково
Годишно

247

Брой на птиците към
31.12.2010 г., производство
на яйца и угоени птици за
клане през 2010 г.,
национално ниво и
статистически райони

Птицевъдството в
България

246

Бюджет на
МЗХ 33000
Бюджет на
МЗХ 33000

Бюджет на
МЗХ 23500
Бюджет на
МЗХ 23500

Бюджет на
МЗХ 61000

Бюджет на
МЗХ 29000

Бюджет на
МЗХ 29000

Бюджет на
МЗХ 61000

Бюджет на
МЗХ 12500

Бюджет на
МЗХ 12500

ВЕСТНИК

Стр. 73

Окончателни данни - 30.09.2011 г. Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

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

Интернет страницата на
МЗХ;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Задължително
28.02.2011 г.

15.08.2011 г.

Задължително
31.07.2011 г.

Интернет страницата на
МЗХ;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за международни
организации

Предварителни резултати 30.01.2012 г.;
Окончателни резултати 30.09.2012 г.

15.05.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за международни
организации

ДЪРЖАВЕН

Задължително
30.11.2011 г.

31.05.2011 г.

Задължително
31.03.2011 г.

БРОЙ 10
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Преработка на плодове Преработка на плодове и
и зеленчуци през 2010 г. зеленчуци през 2010 г. национално ниво

Производство на цветя
през 2010 г.

253

254
Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

31.09.2011 г.

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

Бюджет на
МЗХ 23500

Бюджет на
МЗХ 9000
Бюджет на
МЗХ 9000

Бюджет на
МЗХ 23500

Бюджет на
МЗХ 47000
Бюджет на
МЗХ 47000

ВЕСТНИК

Стр. 74

30.05.2011 г.

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

31.07.2011 г.

30.04.2011 г.

Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

Предварителни данни 31.01.2012 г., Интернет страницата на
Окончателни 31.03.2012 г.;
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
30.11.2011 г.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Бюджет на
МЗХ 33000

Бюджет на
МЗХ 33000

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Окончателни данни - 31.03.2012 г.; Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
15.12.2011 г.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

110

Производство на цветя през Изчерпателно
2010 г. - национално ниво
Годишно

Производство на
зеленчуци - реколта
`2011

Зеленцуци Реколтирани площи със
зеленчуци, производство и ивадково
Годишно
средни добиви реколта`2011; Реализация на
готовата продукция;
национално ниво и
статистически райони

Извадково
Производство на
Реколтирани площи,
Годишно
плодове - реколта `2011 производство и средни
добиви на плодове - реколта
2011. Реализация на готовата
продукция; национално ниво
и статистически райони

252

251

С Т Р.
БРОЙ 10

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

Бюджет на
МЗХ 19700

Бюджет на
МЗХ 19000

Бюджет на
МЗХ 19700

Бюджет на
МЗХ 19000

Бюджет на
МЗХ 38000
Бюджет на
МЗХ 38000

ВЕСТНИК
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30.06.2011 г.

Задължително
30.04.2011 г.

Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

Изчерпателно
Количество преработено
Годишно
мляко и производство на
млечни продукти за 2010 г.;
национално ниво и по
области

Млекопреработвателни
предприятия и
производство на млечни
продукти през 2010 г.

258

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

Анкетна карта
Интервю с управителя
на предприятието

Кланици и производство Брой на закланите животни и Изчерпателно
на месо през 2010 г.
птици в кланиците и
Годишно
количество месо по видове за 2010 г.; национално ниво
и по области

257
30.06.2011 г.

Окончателни данни - 31.03.2012 г. Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
Анкетна карта
15.12.2011 г.
Персонално интервю
със земеделските
производители - за
производството на
грозде;
Данни от
административен
източник: "ИАЛВ" - за
производството на вино

Извадково
Производство на грозде Плододаващи площи,
Годишно
- реколта`2011
производство и средни
добиви на грозде.
Разпределение на
произведеното грозде.
Производство на вино и
други продукти; национално
ниво и статистически
райони

256

Бюджет на
МЗХ 38000

Бюджет на
МЗХ 38000

ДЪРЖАВЕН

Задължително
15.04.2011 г.

Окончателни данни - 30.09.2011 г. Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
Анкетна карта
28.02.2011 г.
Персонално интервю
със земеделските
производители - за
производството на
грозде;
Данни от
административен
източник:
"Изпълнителна агенция
по лозата и виното"
(ИАЛВ) - за
производството на вино

Извадково
Производство на грозде Плододаващи площи,
Годишно
- реколта`2010
производство и средни
добиви на грозде.
Разпределение на
произведеното грозде.
Производство на вино и
други продукти; национално
ниво и статистически
райони

255

БРОЙ 10
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Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
производители

Задължително
30.11.2011 г.
31.03.2012 г.

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна иелектронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации

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

Изчерпателно
Годишно

Чрез отчети на хартиен Задължително
31.03.2011 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
опасни отпадъци.
Данни на ИАОС

ТЕМА 5.3 СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Образуване,
оползотворяване и
обезвреждане на опасни
отпадъци по код

15.12.2011 г.

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

Бюджет на
ИАОС 5240

Бюджет на
МЗХ 44000

Бюджет на
МЗХ 90000

Бюджет на
ИАОС5240

Бюджет на
МЗХ 44000

Бюджет на
МЗХ 90000

ВЕСТНИК

1012

Извадково,
Годишно

Интернет страницата на
МЗХ;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации

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

Използване на торовете Събиране на данни за
използването на торове в
селското стопанство

31.10.2011 г.

ДЪРЖАВЕН

261

Задължително
31.07.2011 г.

ТЕМА 4.7. СТАТИСТИКА ЗА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

Извадково
Заетост и използване на Заетост и използване на
територията на България територията на страната през Годишно
2011 г. (БАНСИК`2011);
през 2011 година
национално ниво и
статистически райони

112

260

259

С Т Р.
БРОЙ 10

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и
16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2, т. 4 накрая се поставя
запетая и се добавя „в което са посочени дата
и място на получаване, вид и количество на
стоката, вид, марка и регистрационен номер
на превозното средство, с което е извършен
транспортът, име на лицето, предало стоките“.
§ 2. В чл. 15 думите „данъчната основа“ се
заменят с „определената по реда на чл. 26 или
чл. 27 от закона данъчна основа“.
§ 3. В чл. 21, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките,
заверен, след потвърдено напускане на стоките
от изходно митническо учреждение или друг
документ, удостоверяващ износа, в случаите,
когато е налице възможност да не се подава
митнически документ, съгласно митническото
законодателство;“.
§ 4. В чл. 24 се създава ал. 3:
„(3) За доказване на международен транспорт
на топлинна или хладилна енергия по смисъла
на чл. 30 от закона доставчикът на услугата
трябва да разполага със:
1. договор за превоз, пренос или транзит на
топлинна или хладилна енергия чрез топлофи
кационни или охладителни мрежи;
2. писмено потвърждение от доставчика на
топлинна или хладилна енергия за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от измервателна станция;
3. фактура за доставката.“
§ 5. В чл. 23, ал. 2, т. 2 думите „транзитна
митническа декларация“ се заменят с „митнически документ“.
§ 6. В чл. 25, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките,
заверен, след потвърдено напускане на стоките
от изходно митническо учреждение или друг
документ, удостоверяващ износа, в случаите,
когато е налице възможност да не се подава
митнически документ, съгласно митническото
законодателство;“.
§ 7. В чл. 26, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. когато конкретната доставка подлежи на
митническо оформяне – митнически документ,
в който доставчикът е вписан като износител

ВЕСТНИК
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на стоките, заверен след потвърдено напускане
на стоките от изходно митническо учреждение
или друг документ, удостоверяващ износа,
в случаите, когато е налице възможност да
не се подава митнически документ, съгласно
митническото законодателство или документ,
доказващ типа и предназначението на кораба;“.
§ 8. В чл. 33, т. 1 и 4 думите „писмена
митническа декларация“ и „която“ се заменят
съответно с „митнически документ“ и „който“.
§ 9. В чл. 36, ал. 6, т. 1 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ думите „писмена митническа
декларация, показваща“ се заменят с „митнически документ, показващ“.
2. В буква „д“ думите „транзитна митническа декларация“ се заменят с „митнически
документ“.
§ 10. Член 38а се отменя.
§ 11. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Настаняване,
предоставено от хотелиер“.
2. Точка 1 се отменя.
§ 12. В чл. 45, т. 2, буква „а“ накрая се
поставя запетая и се добавя „име на лицето,
предало стоките“.
§ 13. В чл. 48, ал. 2 думите „митническата
декларация“ се заменят с „митническия документ“.
§ 14. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „писмена митничес
ка декларация за внос, в която“ се заменят с
„митнически документ за внос, в който“.
2. В ал. 3 думите „митническата декларация“
се заменят с „митническия документ“.
§ 15. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. декларация по образец – приложение
№ 24“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 митническите
органи при извършване на митническите формалности, за да приложат освобождаването,
правят проверка за валидност на посочения в
декларацията по ал. 2, т. 2 идентификационен
номер за целите на ДДС на получателя по
последващата вноса вътреобщностна доставка,
издаден от друга държава членка.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „електрическа енергия и“ се заменят
с „електрическа или топлинна енергия или“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „от закона“ се добавя „поради
рекламация“.
§ 16. В чл. 56, ал. 1 думите „митническата
декларация“ се заменят с „митническия документ“.
§ 17. В чл. 56а, ал. 2 думите „митническата декларация“ се заменят с „митническия
документ“.

С Т Р.
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§ 18. В чл. 58, ал. 5 след думите „по чл. 117,
ал. 2“ се добавя „от закона“.
§ 19. В чл. 60, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. правоприемникът притежава копие на
митнически документ, удостоверяващ вноса
по чл. 16 от закона, в който преобразуващият,
отчуждителят или апортиращият е посочен като
вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90,
ал. 1 от закона – в случаите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е
вносител;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. правоприемникът притежава копие на
митнически документ, удостоверяващ вноса
по чл. 16 от закона, в който преобразуващият,
отчуждителят или апортиращият е посочен като
вносител, и протокол по чл. 117, ал. 2 от закона,
издаден от преобразуващия, отчуждителя или
апортиращия – в случаите, когато данъкът е
изискуем от вносителя по реда на чл. 57, ал. 1
и чл. 58, ал. 2 от закона;“.
3. В т. 5 след думите „по чл. 117, ал. 2“ се
добавя „от закона“.
4. В т. 7 след думите „по чл. 114“ и след
думите „по чл. 117, ал. 2“ се добавя „от закона“.
§ 20. В чл. 61, ал. 6 след думите „е начислило данък по“ се добавя „чл. 82, ал. 2, т. 3 и“.
§ 21. В чл. 72, ал. 3 думите „където е регис
триран или подлежи на регистрация акредитираният представител“ се заменят с „по чл. 8 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на
чуждестранното лице“.
§ 22. В чл. 74, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 96, ал. 1“ се добавя
„и чл. 100, ал. 1“.
2. В т. 3 след думите „регистрация по“ се
добавя „чл. 97а и“.
§ 23. Създава се чл. 79а:
„Издаване на фактура или известие към
фактура от името и за сметка на доставчика – самофактуриране
Чл. 79а. (1) В случаите по чл. 113, ал. 11
от закона получателят по доставката може да
издава фактура или известие към фактура от
името и за сметка на доставчика – данъчно задължено лице, ако има предварително писмено
споразумение за това между двете страни. В
тези случаи доставчикът не се освобождава от
отговорност за задълженията по отношение на
документиране на доставките и свързаните с
това задължения по закона и този правилник.
(2) В случай на неиздаване на фактура от
получателя в уговорения в споразумението
срок в законоустановения срок доставчикът е
длъжен да документира, декларира и отчете
доставката.
(3) Споразумението по ал. 1 съдържа наймалко следната информация:
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1. име, адрес и идентификационен номер за
целите на ДДС на получателя;
2. име, адрес и идентификационен номер за
целите на ДДС на доставчика;
3. срок, за който се сключва споразумението;
4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за
сметка на доставчика;
5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените
от получателя от негово име фактури;
6. съгласие на доставчика да не издава
фактури за доставките, обхванати от споразумението, освен в случаите на ал. 2;
7. задължение на доставчика за незабавно
уведомяване на получателя при прекратяване
на регистрация по ДДС или при преобразуване
на търговското дружество по реда на глава
шестнадесета от Търговския закон или при
прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15
от Търговския закон или прехвърляне на фирма
на едноличен търговец по реда на чл. 60 от
Търговския закон и реда за уведомяването и
приемането на същото.
(4) Ако в споразумението не е предвидено
друго, доставчикът следва изрично да потвърди
на получателя приемането на издадената при
условията на самофактуриране фактура или
известие към фактура.
(5) Ако в споразумението не е предвидено
друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират
по реда на чл. 116 от закона от получателя по
доставката. За погрешно съставени се смятат
и издадените от получателя фактури и известия
към тях, които не са приети от доставчика, в
съответствие с предвидения за това ред.
(6) Споразумение могат да сключват само
регистрирани по закона лица, за които са налице едновременно следните условия:
1. установени са на територията на страната;
2. извършват независима икономическа
дейност не по-малко от две години преди
сключване на споразумението;
3. не е налице обстоятелство по чл. 176а,
ал. 1 от закона.
(7) Получателят по доставката не може да
делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.
(8) Срокът, за който се сключва споразумението, не може да е по-дълъг от 12 месеца.
(9) Самофактуриране не се прилага за следните доставки:
1. с поетапно изпълнение;
2. за които получателят по доставката е лице
платец на данъка;
3. на финансови услуги по чл. 46 от закона;
4. на застрахователни услуги по чл. 47 от
закона;
5. за които е приложима нулева ставка на
данъка.
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(10) Преди издаване на фактура или известие
към фактура при самофактуриране получателят
по доставката следва да извърши проверка за
валидна регистрация по закона на доставчика
към момента на изискуемостта на данъка.
(11) Издаването на фактура или известие
към фактура при самофактурирането се извършва при условията и по реда, предвидени
в закона и този правилник, като във фактурата
или известието към фактура се посочва „самофактуриране“.
(12) Издадените фактури или известия към
фактура при самофактурирането са с номера
от диапазон, предоставен от доставчика.
(13) Споразумението се представя от доставчика пред компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от подписването му.
Споразумението може да бъде представено
пред компетентната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите на
доставчика и от получателя, ако е нотариално заверено или при наличие на нотариално
упълномощаване от доставчика.
(14) Споразумението се прекратява при:
1. изтичане на срока;
2. прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по закона на доставчика;
3. по взаимно съгласие на страните;
4. едностранно.
(15) В случаите на ал. 14, т. 3 доставчикът, а
по т. 4 – страната, прекратила споразумението,
уведомява за прекратяването компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите на доставчика в 3-дневен срок.“
§ 24. В чл. 81 ал. 6 се изменя така:
„(6) Протокол по чл. 117 от закона се издава
и в случаите на доставка с място на изпълнение
на територията на страната, облагаема с нулева
ставка на данъка, както и за доставка с място
на изпълнение на територията на страната, за
която данък не следва да се начислява.“
§ 25. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „длъжника“ се заменя със „собственика на вещта (длъжника,
залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ)“.
2. В ал. 3 думата „длъжникът“ се заменя
със „собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ)“.
3. В ал. 4 в скобите думата „длъжника“ се
заменя със „собственика на вещта – длъжника,
залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ“.
4. В ал. 5 думата „длъжника“ се заменя със
„собственика на вещта (длъжника, залогодателя,
съответно собственика на ипотекираната вещ)“.
5. В ал. 6 думата „длъжникът“ се заменя
със „собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ)“.
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§ 26. В чл. 83а, ал. 4 и 5 думата „длъжникът“
се заменя със „собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът
на ипотекираната вещ).“
§ 27. В чл. 90, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. разлика между продажната цена по т. 6
на доставената стока и покупната цена по т. 5,
поотделно за всяка доставка през периода;“.
2. Създава се нова т. 8:
„8. обща сума на положителните разлики
по т. 7 за периода;“.
3. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 28. В чл. 101 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думите „от нерегистрирани
лица“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „нерегистрирано по закона
лице“ се заменят с „лице по чл. 168 от закона“.
§ 29. В чл. 102 в заглавието думите „от
нерегистрирани лица“ се заличават.
§ 30. В чл. 103 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думите „от нерегистрирани
лица“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) митнически документ, удостоверяващ
вноса по чл. 16 от закона – когато превозното
средство е внесено, или“.
§ 31. В чл. 112, ал. 3, т. 1 думите „7 %“ се
заменят със „7/9 %“.
§ 32. В чл. 113 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Регистрираните лица на основание чл. 97а,
99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите,
издадени във връзка с извършените доставки
на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на
изпълнение на територията на друга държава
членка, както и получените доставки на услуги,
за които данъкът е изискуем от получателя
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените
вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.“
2. В ал. 3, изречение трето думите „магнитен
носител на дневника“ се заменят с „дневник“.
3. Алинея 10 се отменя.
§ 33. В чл. 117 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думите „ЕГН/ЛНЧ“ се
добавя „/служебен номер от регистър на НАП“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Регистрираните лица подават VIES дек
ларацията по електронен път при условията и
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 34. Член 118 се изменя така:
„Изисквания при подаване на VIES декларация по електронен път
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Чл. 118. (1) Параметрите на данните на
информацията от VIES декларацията и изис
кванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в
приложение № 15.
(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат подадена
по електронен път VIES декларация, която не
отговаря на посочените в приложение № 15
параметри.
(3) VIES декларацията трябва да съдържа
само по един запис (ред) с обобщените данни
за всички извършени доставки към конкретен
получател/придобиващ от държава членка за
текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден
от държавата членка.
(4) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при
деклариране на пропуснати данни за предходни
периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1
от закона.“
§ 35. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2
в текста на колона 17 числото „7“ се заменя
със „7/9“.
§ 36. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В „Параметри, структура и изисквания
към файловете на магнитния или оптичния
носител“ към секция „Общи изисквания към
структурата на файловете“ се създава ново
изречение първо:
„Файловете DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT,
PRODAGBI.TXT трябва да са текстови файлове
с кодиране cp-1251/windows-1251.“
2. Във файл „DEKLAR.TXT“ се правят следните изменения и допълнения:
а) на ред 01-30 в колона 5 след цифрите
„03-30“ се добавя „+ 03-44“;
б) на редове 01-13 и 01-24 в колона 2 думите
„7 %“ се заменят със „7/9 %“.
3. В Дневник за покупките – структура и
изисквания към файловете на магнитния или
оптичния носител, във файл „POKUPKI.TXT“
на ред 03-44 в колона 3 думата „не“ се заменя
с „да“.
4. Във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на редове
02-13 и 02-24 в колона 2 думите „7 %“ се заменят със „7/9 %“
§ 37. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1
в клетки 13 и 24 думите „7 %“ се заменят със
„7/9 %“.
§ 38. В приложение № 14 към чл. 117, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В клетка Б. „Данни за лицето, подаващо
декларацията“ в изречение второ след думите
„ЕГН/ЛНЧ“ се добавя „/служебен номер от
регистър на НАП“.
2. В забележката думите „Този формуляр се
попълва задължително на машина“ се заличават.
§ 39. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
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1. Заглавието се изменя така:
„Параметри, структура и изисквания към
файла, съдържащ VIES декларацията, подавана
по електронен път:“.
2. Изречение първо се изменя така:
„Информацията, изпращана по електронен
път, трябва да съдържа един от следните файлове: VIES.TXT или VIES.CSV“.
3. Изречение трето се изменя така: „Структура на файловете.“
4. Изречение „Файлът „VIES.ТХТ“ съдържа информация от една VIES декларация за
периода, за който се подава, и се разполага
физически само на един магнитен или оптичен
носител.“ се изменя така: „Файлът „VIES.ТХТ“
съдържа информация от една VIES декларация
за периода, за който се подава.“
5. В „Структурата на VIES.TXT“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в секция „Декларатор“:
аа) изречение „2. Секция „Декларатор“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред),
съдържащ информация за лицето, предаващо
магнитния или оптичния носител, и има следната
структура:“ се заменя с „2. Секция „Декларатор“ – секцията се състои от един-единствен
запис (ред), съдържащ информация за лицето,
подаващо VIES декларацията, и има следната
структура:“;
бб) в таблицата на ред 2, колона 2 думите
„ЕГН/ЛНЧ на лицето, подаващо декларацията“
се заменят с „ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от
регистър на НАП на лицето, подаващо декларацията“;
вв) в таблицата на ред 3, колона 2 думите
„по лична карта“ се заличават;
б) в секция „ВОД“, след изречение „VIN
номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът
на държавата членка, е идентификационният
номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка, където лицето е регистрирано за
целите на ДДС“ се добавя изречение „Общата дължина на VIN номер на чуждестранния
контрагент, включително знакът на държавата
членка, трябва да отговаря на изискванията
за структура и дължина на идентификационен
номер за целите на данък върху добавената
стойност, издаден от държава – членка на ЕС,
където контрагентът е регистриран за целите
на данък върху добавената стойност.“;
в) изреченията „Изисквания към надписването на магнитните или оптичните носители.
В съответствие с тези на отчетните регистри“
се заличават;
г) в „Изисквания към полета от секция
„Основен запис“:
аа) в изречение „Полето „Отчетен период“
съдържа периода, за който се отнасят данните
в подадената на магнитен или оптичен носител
VIES декларация“ думите „на магнитен или
оптичен носител“ се заличават;
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бб) в изречение „Полето „Тип на лицето,
предаващо магнитния или оптичния носител“ се
попълва със следните кодове:“ думите „предаващо магнитен или оптичен носител“ се заменят
с „подаващо декларацията“;
д) в „Основания за отказ на приемането на
магнитния или оптичния носител“:
аа) изречение „Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния носител“
се заменя с „Основания за отказ на приемането
на подадена по електронен път декларация“;
бб) изречение „Магнитният или оптичният
носител, съдържащ файл VIES.TXT, не се приема
от териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите, когато:“ се заменя с
„Подаденият файл VIES.TXT не се приема от
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите, когато:“;
вв) създава се т. 6:
„6. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент“ от секция „ВОД“ съдържа неразпознат
или липсващ знак на друга държава членка в
идентификационния номер за целите на ДДС“.
6. В „Структура на файла VIES.CSV“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) в изречение „Файлът „VIES.CSV“ съдържа информация от една VIES декларация за
периода, за който се подава, и се разполага на
един магнитен или оптичен носител“ думите
„и се разполага на един магнитен или оптичен
носител“ се заличават;
б) в секция „Декларатор“:
аа) изречение „Секция „Декларатор“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред),
съдържащ информация за лицето, предаващо
магнитния или оптичния носител, и има
следната структура:“ се заменя със „Секция
„Декларатор“ – секцията се състои от единединствен запис (ред), съдържащ информация
за лицето, подаващо VIES декларацията, и има
следната структура:“;
бб) в таблицата на ред 2, колона 2 думите
„ЕГН/ЛНЧ на лицето, подаващо декларацията“
се заменят с „ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от
регистър на НАП на лицето, подаващо декларацията“;
вв) в таблицата на ред 3, колона 2 думите
„по лична карта“ се заличават;
гг) в таблицата на ред 5, колона 2 думите
„предаващо носителя“ се заменят с „подаващо
декларацията“;
в) в секция „ВОД“:
аа) в таблицата на ред 3, колона 2 след
думата „контрагент“ се добавя „вкл. знакът на
държавата членка“;
бб) след таблицата се добавя „VIN номер
на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на
държавата членка, е идентификационният номер за целите на ДДС, издаден от държавата
членка, където лицето е регистрирано за целите
на ДДС. Общата дължина на VIN номер на
чуждестранния контрагент, включително знакът на държавата членка, трябва да отговаря
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на изискванията за структура и дължина на
идентификационен номер за целите на данък
върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, където контрагентът е
регистриран за целите на данък върху добавената стойност.“;
г) в „Изисквания към полета от секция „Основен запис“, в изречение „Полето „Отчетен
период“ съдържа периода, за който се отнасят
данните в подадената на магнитен или оптичен
носител VIES декларация“ думите „на магнитен
или оптичен носител“ се заличават;
д) в „Изисквания към полета от секция „Декларатор““, изречение и таблица „Полето „Тип
на лицето, предаващо магнитния или оптичния
носител“ се попълва със следните кодове:
Код на
латиница
А

Описание
Лицето, предаващо магнитния или
оптичния носител, е пълномощник

R

Лицето, предаващо магнитния или
оптичния носител, е представляващ

се заменя с „Полето „Тип на лицето, подаващо
декларацията“ се попълва със следните кодове:
Код на
латиница
А

Описание
Лицето, подаващо декларацията,
е пълномощник

R

Лицето, подаващо декларацията,
е представляващ

“;
е) изречения „Изисквания към надписването на магнитните или оптичните носители.
В съответствие с тези на отчетните регистри“
се заличават;
ж) в „Основания за отказ на приемането на
магнитния или оптичен носител или информацията, изпращана по електронен път“:
аа) изречение „Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния носител или
информацията, изпращана по електронен път“
се заменя с „Основания за отказ на приемането
на информацията, подадена по електронен път“;
бб) изречение „Магнитният или оптичният
носител, съдържащ файл VIES.CSV, не се приема
от териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите, когато:“ се заменя с
„Подаденият файл VIES.CSV не се приема от
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите, когато:“;
вв) създава се т. 6:
„6. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент“ от секция „ВОД“ съдържа неразпознат
или липсващ знак на друга държава членка в
идентификационния номер за целите на ДДС.“
§ 40. В приложение № 19 към чл. 101, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
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„Декларация по чл. 168 ЗДДС за вътре
общностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство“.
2. На ред първи в Раздел А „Данни за декларатора“ и в Раздел Г „Данни за контрагентадоставчик (продавач) / придобиващ (купувач)“
думите „§ 1, т. 1“ се заменят с „§ 1, т. 1 и 4“.
§ 41. В приложение № 20 към чл. 83, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „длъжника“ се заменя със „собственика на вещта (длъжника,
залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ)“.
2. В т. 1 думата „длъжник“ се заменя със
„собственик на вещта (длъжник, залогодател,
съответно собственик на ипотекираната вещ)“.
3. В т. 3.3 думите „на АДВ“ се заменят с
„Националната агенция за приходите“.
4. В т. 4.3 думите „и датата на получаването є“ се заличават.
§ 42. Създава се приложение № 24 към
чл. 51, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 24
към чл. 51, ал. 2, т. 2
Декларация пред митническите органи за стоки, които към момента на вноса в България се
изпращат в друга държава членка
Аз ........................................................................
(имена), в качеството си на законен представител
или упълномощено лице на вносителя: ..............
..................................................................................
(наименование)
с данъчен адрес....................................................
декларирам, че вносителят е регистрирано лице
по ЗДДС в България с идентификацнен № .......
.......................................................................... и че
посочените по-долу стоки, описани по-подробно в
приложената/ите фактура/и, се внасят в България
и се изпращат/транспортират до място на получаване в държава членка, различна от България.
1. Декларирам, че следните стоки подлежат
на освобождаване от ДДС съгласно чл. 58, ал. 1,
т. 6 ЗДДС:
Фактура Дата
Описание
КолиСтой№		
на стоките чество
ност
........... ........... ...........
...........
...........
........... ........... ...........
...........
...........
2. Декларирам, че тези стоки ще са предмет
на вътреобщностна доставка с получател*:
Получател
Валиден
(наименование
идентификационен
и адрес)
ДДС №
...........................
.................................
3. Декларирам, че стоките ще бъдат изпратени
към държавата членка на получаване при следните условия:
Вид на
Място и
ДЧ и адрес
транспорта/
дата на
на получаване
№ превозно
изпращане
в ЕО
средство
...................
...................
...................
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4. Декларирам, че цялата документация, свързана с доставката и транспорта на стоките, ще се
съхранява по реда и в сроковете на ДОПК и ще
бъде на разположение за проверка от органите
на НАП при поискване.
5. Известни са ми задълженията по чл. 58,
ал. 2 и 3 ЗДДС, ако не бъдат спазени изискванията за прилагане на освобождаването от ДДС
за тези стоки.
______________(Подпис) ______________(Дата)
_____________________________________________
(Име)
_____________________________________________
(Адрес за кореспонденция на декларатора)
Забележка. Получател по т. 2 може да бъде както
лице, различно от вносителя, на когото се доставят
стоките, така и самият вносител, когато стоките ще
се изпращат или транспортират за целите на неговата
икономическа дейност от или за негова сметка от
територията на страната до територията на друга
държава членка, в която вносителят е регистриран
за целите на ДДС.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. (1) Когато за доставка по настаняване,
предоставяно от хотелиер, е получено авансово
плащане до 31 март 2011 г. включително, за
която доставка данъчното събитие възниква след тази дата, доставчикът документира
доставката чрез издаване на фактура, в която
посочва цялата данъчна основа на доставката.
За доставката се прилага данъчният режим към
датата на възникване на данъчното събитие на
доставката по закона.
(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 (както и по § 30,
ал. 2 и § 32 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност) (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) чрез анулиране
на издадената фактура за авансовото плащане
и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За
анулирането се издава и протокол по чл. 116,
ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване
на полученото плащане и начисления за него
данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.
(3) Корекциите по ал. 2 се извършват през
данъчния период, през който е възникнало
данъчното събитие на доставката.
§ 44. (1) Когато е получено авансово плащане
във връзка с освободена доставка по смисъла
на Закона за данък върху добавената стойност,
в сила до 31 декември 2010 г. включително,
която е облагаема доставка (без облагаемите
със ставка нула) след тази дата и данъчното
събитие за която настъпва след 31 декември
2010 г., регистрираното лице – доставчик, документира доставката чрез издаване на фактура,
в която посочва цялата данъчна основа за
доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите
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по чл. 119 от закона корекцията се извършва
чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените
продажби за данъчния период, през който е
възникнало данъчното събитие за доставката.
За доставката се прилага данъчният режим към
датата на възникване на данъчното събитие на
доставката по закона.
(2) Когато е получено авансово плащане
във връзка с облагаема доставка по смисъла
на Закона за данък върху добавената стойност,
в сила до 31 декември 2010 г. включително,
която по смисъла на закона е освободена
доставка след тази дата и данъчното събитие
за която настъпва след 31 декември 2010 г.,
регистрираното лице – доставчик, документира
доставката чрез анулиране на издадената за
авансовото плащане фактура и издаване на
нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се
издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.
В случаите по чл. 119 от закона корекцията
се извършва чрез посочване на полученото
плащане с противоположен знак в отчета за
извършените продажби за данъчния период,
през който е възникнало данъчното събитие за
доставката. За доставката се прилага данъчният
режим към датата на възникване на данъчното
събитие на доставката по закона.
§ 45. За данъчните периоди до влизане в
сила на този правилник се прилагат образците
на документите, регламентирани с Правилника
за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила към 31 декември 2010 г.
§ 46. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
1233

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15
от 2009 г.; изм., бр. 44 и 88 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 2009 г., бр. 16 и 79 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Антитръст и секторни
анализи“ се заменят с думите „Антитръст и
концентрации“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Антитръст и секторни
анализи“ се заменят с думите „Антитръст и
концентрации“, а след думите „и господстващо
положение“ се поставя запетая и се добавят
думите „както и оценка на концентрации“.
2. Създава се нова т. 4 със следния текст:
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„4. извършва проучване за оценка на концентрации между предприятия във връзка с
образувани производства по глава десета ЗЗК,
включително относно концентрации, извършени
без разрешение или осъществени при условия
и по начин, различен от този, при който са
били разрешени, както и когато разрешението
е било отменено от комисията“.
3. Точка 4 става т. 5.
4. Досегашната т. 5 става т. 6 и след думите
„глава четвърта ЗЗК“ се поставя запетая и се
добавят думите „както и по постъпили уведомления за разрешване на концентрации между
предприятия“.
5. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно
7, 8, 9 и 10, като в новата т. 10 след думите
„чл. 50 ЗЗК“ се добавят думите „по производства по глава трета и глава четвърта ЗЗК,
както и по производства по глава пета ЗЗК,
когато последните са образувани по инициатива
на комисията или в случаите на задълбочено
проучване“.
6. Досегашната т. 10 става т. 11 , като в нея
след думите „глава четвърта“ се поставя запетая
и се добавят думите „глава пета“.
7. Досегашната т. 11 става т. 12 , като в нея
след думите „глава четвърта“ се поставя запетая
и се добавят думите „глава пета“.
8. Досегашната т. 12 става т. 13.
9. Създава се нова т. 14 със следния текст:
„14. анализира предлагани от страните изменения на концентрация при ускорено проучване,
както и мерки за запазване на ефективната
конкуренция по реда на чл. 86 ЗЗК“.
10. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно
15 и 16, като в новата т. 16 след думите „или
задължения“ се добавят думите „и прави предложения за възобновяване на производството
по чл. 75, ал. 4 ЗЗК“.
11. Създава се нова т. 17 със следния текст:
„17. упражнява последващ контрол за изпълнение решенията на комисията, с които са
наложени или одобрени мерки по чл. 88, ал. 1,
т. 2 ЗЗК, както и предлага мерки за възстановяване на ефективната конкуренция по чл. 90
ЗЗК или прави предложение за упражняване
правомощията на комисията по чл. 88, ал. 3
ЗЗК“.
12. Досегашните т. 15 и 16 стават съответно
18 и 19.
13. Досегашната т. 17 се отменя.
14. Досегашната т. 18 става т. 20, като в
нея след думите „в проучванията на“ се добавя
думата „концентрации“ и се добавя запетая.
15. Досегашната т. 19 става т. 21, като в нея
след думите „Регламент (ЕО) № 1/2003“ се добавят думите „и Регламент (ЕО) № 139/2004 г.“.
16. Досегашната т. 20 става т. 22.
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17. Досегашната т. 21 става т. 23, като в нея
след думите „господстващо положение“ се поставя запетая и се добавя думата „концентрации“.
18. Досегашната т. 22 става т. 24, като в нея
след думите „глава четвърта“ се поставя запетая
и се добавят думите „глава пета“.
19. Досегашната т. 23 става т. 25, като в нея
думите „картелните споразумения“ се заменят
с думите „забранените споразумения“, а след
думите „господстващо положение“ се добавят
думите „и концентрации“.
20. Досегашната т. 24 става т. 26.
21. Досегашната т. 25 се отменя.
22. Досегашните т. 26 и 27 стават съответно
27 и 28, като в новата т. 28 след думите „господстващо положение“ се поставя запетая и се
добавя думата „концентрациите“.
23. Досегашните т. 28 и 29 стават съответно
29 и 30.
24. В ал. 2 думите „Антитръст и секторни
анализи“ се заменят с думите „Антитръст и
концентрации“.
§ 3. Член 29 се отменя.
§ 4. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението „Численост
на персонала в организационната структура и
административните звена на комисията – 128
щатни бройки“ числото „128“ се заменя с числото „115“.
2. В т. „Обща численост на персонала“ числото „128“ се заменя с числото „115“.
3. Точка ІІІ се отменя.
4. В т. ІV „Обща администрация, обособена в дирекция „Финансово-административна“
числото „24“ се заменя с числото „23“.
5. В т. V думата „шест“ се заменя с думата
„четири“, а числото „97“ се заменя с числото „86“.
6. В т. V.1 думите „Антитръст и секторни
анализи“ се заменят с думите „Антитръст и
концентрации“, а числото „33“ се заменя с
числото „34“.
7. Точка V.3 се отменя.
8. В т. V.4 „дирекция „Правни анализи и
политика на конкуренцията“ числото „13“ се
заменя с числото „12“.
9. В т. V.5 „дирекция „Нелоялна конкуренция“
числото „11“ се заменя с числото „10“.
§ 5. Правилникът за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията е приет с Решение
на Комисията за защита на конкуренцията от
20.01.2011 г.
§ 6. Правилникът влиза в сила от 3 февруари 2011 г.
Председател: П. Николов
1130
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за критериите, показателите
и методиката за акредитация на лечебните
заведения (обн., ДВ, бр. 54 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г., бр. 11
от 2009 г., бр. 5 и 12 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. критериите, показателите и методиката
за акредитация на лечебните заведения;
2. условията и редът за осъществяване на
акредитацията;
3. организацията на дейността и функциите
на Акредитационния съвет към министъра на
здравеопазването.“
§ 2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете
за трансфузионна хематология, центровете
за спешна медицинска помощ, центровете за
психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични
центрове, домовете за медико-социални грижи,
медико-диагностичните и медико-техническите
лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове
и диагностично-консултативните центрове
и тъканните банки подлежат на доброволна
акредитация за:
1. цялостната медицинска дейност на лечебното заведение;
2. отделните медицински дейности;
3. възможностите за обучение на студенти
и специализанти.
(2) Лечебните заведения по ал. 1, които
искат да провеждат обучение на студенти и
специализанти, задължително се акредитират
за дейностите по ал. 1.
(3) Лечебните заведения извън посочените в
ал. 1 подлежат на доброволна акредитация за
оценка на базовите им възможности за обучение
на студенти и специализанти и лекари за целите
на продължаващото медицинско обучение.“
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Акредитацията е процес, насочен към
осигуряване на качеството на здравните услуги,
оценка на базовите възможности за обучение
на студенти и специализанти, за постигане на
по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите.“
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Акредитацията е:
1. първоначална;
2. последваща.
(2) Първоначална акредитация се извършва
на лечебни заведения или структури, които са
осъществявали дейност по-малко от една година,
съответно по-малко от 6 месеца.
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(3) Последваща акредитация се извършва след изтичане на срока на присъдената
акредитационна оценка или при промяна на
получената акредитационна оценка по искане
на лечебното заведение.
(4) Първоначална акредитация се осъществява чрез извършването на:
1. самооценяване;
2. външна оценка;
3. присъждане на оценка.
(5) Последваща акредитация се осъществява
чрез извършването на:
1. самооценяване;
2. външна оценка;
3. присъждане на оценка;
4. междинен одит.
(6) Първоначална акредитация не се извършва на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, центровете за спешна
медицинска помощ, центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове,
домовете за медико-социални грижи за деца и
тъканните банки.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „диспансерите“ се заменя с
думите „центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания,
комплексните онкологични центрове“;
б) в т. 3 думите „по чл. 89 ЗЛЗ“ се заменят
с „по чл. 89, ал. 2 ЗЛЗ с изключение на случаите по ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лечебното заведение има присъ
дена положителна оценка за обучение на студенти и специализанти, управителят, съответно
директорът му, подава заявление за акредитация за дейностите по чл. 1а, т. 1 и 2 (относно
структурите, в които се извършва обучение)
най-късно до 6 месеца преди изтичане на
срока на оценките за цялостната медицинска
дейност и за отделните медицински дейности
по чл. 89, ал. 2 ЗЛЗ.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след числото „89“ се добавя „ал. 2“.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 6. Член 5 се отменя.
§ 7. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Акредитацията се осъществява от
Акредитационен съвет, който е специализиран
орган по акредитация към министъра на здравеопазването.
(2) Акредитационният съвет се състои от
13 членове, в т. ч. председател и заместникпредседател.
(3) В състава на Акредитационния съвет се
включват 5 представители на Министерството
на здравеопазването, двама представители
на Националната здравноосигурителна каса,
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трима представители на Българския лекарски
съюз и по един представител на Българския
зъболекарски съюз, Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и
на представителните организации за защита
правата на пациентите.
(4) Представителите по ал. 3 на Министерството на здравеопазването се определят от
министъра на здравеопазването.
(5) Представителите по ал. 3 на Националната здравноосигурителна каса се определят
от надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(6) Представителите по ал. 3 на Българския
лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и
на Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи се определят от управителния
съвет на съответната съсловна организация.
(7) Представителят по ал. 3 на представителните организации за защита правата на
пациентите се определя от организациите, приз
нати по реда на чл. 86в от Закона за здравето.
(8) Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса,
Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи и представителните организации за защита правата
на пациентите определят и по един резервен
член, който може да замества титуляря в състава на Акредитационния съвет за участие в
заседанията и при вземане на решения.
(9) Акредитационният съвет се създава със
заповед на министъра на здравеопазването, в
която се определят председателят и заместникпредседателят, както и размерът на заседателните възнаграждения. В заповедта се посочват
и резервните членове по ал. 8.
(10) За председател на Акредитационния
съвет се определя представител на Министерството на здравеопазването, а за заместникпредседател – представител на Българския
лекарски съюз.“
§ 8. Създават се чл. 6а и 6б:
„Чл. 6а. Председателят на съвета:
1. организира и ръководи дейността на съвета;
2. представлява съвета;
3. свиква и ръководи заседанията на съвета.
Чл. 6б. (1) Председателят, заместник-председателят и членовете на Акредитационния съвет
(включително и резервните членове) не могат
да участват като консултанти при извършването на самооценяване на лечебните заведения.
(2) При включването им в състава на Акредитационния съвет членовете, включително и
резервните, представят на министъра на здравеопазването декларация за обстоятелството
по ал. 1.“
§ 9. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Акредитационният съвет провежда
редовни и извънредни заседания.
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(2) Редовните заседания на съвета се провеждат най-малко веднъж месечно.
(3) Извънредно заседание на съвета може
да бъде свикано по искане на една трета от
членовете на съвета.
(4) Заседанията се свикват от председателя
на съвета, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.“
§ 10. Създават се чл. 7а и 7б:
„Чл. 7а. Не могат да участват в заседание
председателят, заместник-председателят и членовете на Акредитационния съвет (включително
и резервните), които:
1. работят или са членове на органите на
управление в кандидатстващото за акредитация
или в конкурентно на него лечебно заведение;
2. са съпруг, съпруга, роднини по права или
съребрена линия до IV степен включително на
член от органите за управление на кандидатстващото за акредитация лечебно заведение.
Чл. 7б. (1) Членовете на съвета се уведомяват
за дневния ред, датата и часа на заседанието
най-малко 3 дни преди провеждането му. В
същия срок всички материали по дневния ред
се предоставят на членовете на съвета. При
възможност материалите им се предоставят и
на електронен носител.
(2) Дневният ред на заседанията се определя от председателя на съвета. Допълнителни
точки в дневния ред могат да се включват по
решение на съвета в деня на провеждане на
заседанието.
(3) Заседанията на Акредитационния съвет
са редовни, ако на тях присъстват най-малко
1/2 от членовете му. При липса на кворум
председателстващият насрочва ново заседание.
(4) Заседанията на съвета се ръководят
от председателя, а в негово отсъствие – от
заместник-председателя. По изключение, при
отсъствие по уважителни причини на председателя и заместник-председателя, заседанието
на съвета може да се ръководи от друг член,
определен от председателя.
(5) Акредитационният съвет може да вземе
решение при необходимост на заседанията на
съвета да бъдат поканени външни лица.
(6) Когато Акредитационният съвет изслушва
доклада на акредитираното лечебно заведение,
на заседанието присъства целият състав на
експертната комисия. На заседанието може
да присъства и представител на лечебното
заведение.
(7) Акредитационният съвет приема решенията с явно гласуване и с обикновено мнозинство
от присъстващите.
(8) Председателят, заместник-председателят
и членовете на съвета участват в работата му
лично и не могат да упълномощават други лица
да ги представляват.
(9) За всяко заседание се води протокол,
който се подписва от всички присъстващи
членове на Акредитационния съвет. Копие от
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протокола се предоставя в срок до 10 дни на
всеки член на съвета, но не по-късно от следващото заседание на съвета.“
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 изразът „чл. 6, ал. 9 или по
чл. 7, ал. 3“ се заменя с „чл. 6б, ал. 1 или по
чл. 7а.
2. В ал. 2 числото „7“ се заменя с „9“.
§ 12. В чл. 9 думите „съсловните организации
на лекарите и лекарите по дентална медицина“ се заменят с „Българския лекарски съюз,
Българския зъболекарски съюз и Българската
асоциация на професионалистите по здравни
грижи“.
§ 13. Член 12 се отменя.
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Звеното за административно-техническо
обслужване:
1. регистрира, проверява и обработва всички
подадени документи, свързани с акредитационната процедура;
2. организира технически провеждането на
акредитационната процедура на всяко лечебно
заведение;
3. осъществява административно и информационно обслужване на съвета;
4. изготвя и връчва заповедите, договорите
и другите документи, свързани с акредитационната процедура;
5. провежда инструктаж на председателя на
експертната комисия.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Звеното за административно-техническо
обслужване подпомага съвета в дейността по
ал. 1, като предлага варианти на проектосъстав
на експертна комисия.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) По изключение, при невъзможност на
експерт да участва в състава на експертната
комисия, след като е бил избран от Акредитационния съвет, Звеното за административнотехническо обслужване заменя експерта с друг.
За промяната в състава се докладва на първото
следващо заседание на Акредитационния съвет,
който с решение приема промяната.
(4) Акредитационният съвет прави предложение до министъра на здравеопазването за
назначаване на експертната комисия, след като
е приел окончателния състав.
(5) Акредитационният съвет приема с решение:
1. предложението до министъра на здравеопазването за избор на експертна комисия и
за промяна в състава на експертната комисия,
когато такава се налага по искане на ръководителя на лечебното заведение;
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2. да не включва в състава на експертна
комисия, контролна комисия и в комисия за
външен акредитационен одит определен експерт
в случаите по чл. 19;
3. предложението до министъра на здравеопазването за промяна в състава на съвета в
случаите по чл. 8.“
§ 16. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Минималният състав на експертната
комисия при оценяване на цялостната медицинска дейност на лечебните заведения за
болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете
за спешна медицинска помощ, центровете за
психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични
центрове, домовете за медико-социални грижи,
медико-денталните центрове, диагностичноконсултативните центрове и тъканните банки
включва лекар (лекар по дентална медицина),
юрист и икономист.“
§ 17. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Дейността на експертите при
извършване на външна оценка се основава на
принципите на обективност и добросъвестност,
отговорност, точност при установяване на данни
и факти, обоснованост на фактите и подкрепата
им с доказателства.
(2) Експертите не могат:
1. да разгласяват факти и обстоятелства,
които са им станали известни в процедура по
акредитация, в това число предложените от
експертната комисия оценки;
2. да представляват или защитават чужди
или конфликтни интереси;
3. да извършват действия, които накърняват
репутацията и престижа на акредитираното лечебно заведение и на Акредитационния съвет.“
§ 18. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Акредитационният съвет може да
вземе решение за срок до три години считано
от датата на откриване на обстоятелствата
да не бъде включван в състава на експертна
комисия, контролна комисия или комисия за
провеждане на външен акредитационен одит
експерт, за който се установи, че е нарушил
забраните по чл. 16а, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 2,
чл. 34, ал. 4 и чл. 41, ал. 2.“
§ 19. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Акредитациционният съвет може
да упражнява контрол върху дейността на
членовете на експертната комисия за спазване
на тази наредба и за редовното им участие в
работата на комисията.“
§ 20. В чл. 20, в текста преди т. 1 думите
„изисквания към организацията, управлението, базовите възможности и осъществяването
на“ се заменят с „условията, на които трябва
да отговарят структурата и организацията на
дейността в лечебното заведение, необходимото
оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на медицинските
услуги по отношение на:“.
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§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „същинската“
се заменя с „последващата“.
2. В т. 1 думата „и диспансери“ се заменя
с „центрове за психично здраве и центрове за
кожно-венерически заболявания, в които има
разкрити легла за диагностичен и лечебен
престой, както и комплексни онкологични
центрове“.
3. В т. 2 думите „и диспансери без стационар“
се заменят с „центрове за психично здраве и
центрове за кожно-венерически заболявания“.
4. В т. 7 след думата „грижи“ се добавя „за
деца“.
5. Създава се т. 10:
„10. Програма за акредитация на центрове
за спешна медицинска помощ – съгласно приложение № 8б.“
§ 22. В чл. 21а думите „предварителната“ и
„предварителна“ се заменят с „първоначална“,
а думите „приложение № 8б“ се заменят с
„приложение № 8в“.
§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „същинската“
се заменя с „последваща“;
б) в т. 1 думите „или извънболнична помощ“
се заменят с „помощ, извънболнична помощ
или друго лечебно заведение“;
в) в т. 4 думите „общи и специфични“ се
заменят с „приложими общи“;
г) в т. 5 думите „общи и специфични“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Оценяването на специфичните задължителни показатели при центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове
е предпоставка за оценяването на цялостната
им медицинска дейност и за оценяването на
обучението на студентите и специализантите.“
§ 24. В чл. 23, ал. 3 думата „диспансер“ се
заменя с „център за психично здраве и център
за кожно-венерически заболявания, в който
има административно-стопански блок и аптека,
както и комплексен онкологичен център“.
§ 25. В чл. 25, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. документ за платена държавна такса“.
§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава нова ал. 3:
„(3) При необходимост инструктажът се
провежда съвместно с определен/и от акредитационния съвет негов член или членове.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 27. В чл. 28, ал. 2 след думата „се извършва“ се добавя „по методиката“.
§ 28. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „регионалните центрове
по здравеопазване, регионалните инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве,
Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции, Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, Българския лекарски съюз,
Българския зъболекарски съюз, Българската
асоциация на професионалистите по здравни
грижи“, а последното изречение се заличава.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В доклада експертната комисия описва
и оценява:
1. начина, по който се осъществяват мисията
и целите на лечебното заведение;
2. как лечебното заведение изпълнява задълженията и отговорностите си при осигуряването,
контрола и усъвършенстването на качеството
на дейностите в областта на представените в
лечебното заведение специалности;
3. всички структури и механизми за поддържане и контрол на качеството;
4. доклада за самооценка на лечебното
заведение.
(3) Докладът съдържа задълбочена оценка
на постигнатото в основните сфери на дейност,
които са обект на оценяване.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3“ и „ал. 4“ се заменят съответно
с „ал. 5“ и „ал. 6“.
§ 29. В чл. 30 думите „ал. 2 – 4“ се заменят
с „ал. 4 – 6“.
§ 30. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 в края се добавя „и/или“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
3. В ал. 8 думата „предварителната“ се заменя с „първоначалната“.
§ 31. В чл. 36, ал. 1 думите „по чл. 3, ал. 3
на които“ се заменят с „на които е проведена
последваща акредитация и“.
§ 32. В чл. 39 ал. 4 се отменя.
§ 33. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба думите „за диспансерите“ се заличават.
§ 34. В приложение № 1 към чл. 21, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„ПРОГРАМА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ, В КОИТО ИМА РАЗКРИТИ
ЛЕГЛА ЗА ДИАГНОСТИЧЕН И ЛЕЧЕБЕН
ПРЕСТОЙ, КАКТО И НА КОМПЛЕКСНИ
ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТЪР
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ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ЦЕНТЪР ЗА
КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
В КОЙТО ИМА РАЗКРИТИ ЛЕГЛА ЗА ДИАГНОСТИЧЕН И ЛЕЧЕБЕН ПРЕСТОЙ,
КАКТО И НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР.“
2. В направление № 1:
а) в критерий № 1 т. 1.1.1 и 1.1.2 се изменят така:
„1.1.1. има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение, и вписаната
в разрешението на дейност (в акта за създаване
на лечебни заведения по чл. 5 ЗЛЗ), както и
с определеното в него ниво на компетентност
на всяка структура;
1.1.2. фактическата структура е посочена в
правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение и отговаря
на установената в ЗЛЗ и наредбата по чл. 46,
ал. 3 ЗЛЗ, респективно на правилниците по
чл. 35, ал. 3 ЗЛЗ“;
б) в критерий № 2:
ба) точка 2.1.3 се изменя така:
„2.1.3. съотношението на броя на медицинските сестри (акушерки и др.) към общия брой
на лекарите във всички структури в лечебното
заведение съответства на заложените парамет
ри в медицинските стандарти по разрешените
специалности;“
бб) точка 2.1.5 се изменя така:
„2.1.5. човешките ресурси (брой, или с квалификация) са над минималните изисквания
за нивата на компетентност по медицинските
стандарти – при повече от 50% от броя на
отделенията“;
бв) точка 2.3 се изменя така:
„2.3. Броят на лекарите, които работят в
болницата на основен трудов договор, съответства на изискванията на ЗЛЗ и медицинските
стандарти.“;
в) критерии № 3, 4 и 5 се изменят така:
„Критерий № 3
Съответствие на материално-техническа
база, апаратура и инструментариум с вида и
предмета на дейност (к.т. 2)
Оценъчни показатели – 3
*3.1. Изпълняват се в срок предписанията
на органите на регионалните здравни инспекции съобразно действащите в страната здравни
норми и изисквания.
3.2. Съответствие на наличната медицинска
апаратура и оборудване с изискванията на медицинските стандарти за нивото на компетентност
на отделните структури на лечебното заведение.
3.3. Над 80 % от медицинската апаратура в
лечебното заведение, която се изисква за нивото
на компетентност на съответната структура, е
с година на производство след 2000 г.
3.4. Извършва се периодична профилактика и
поддръжка на наличната медицинска апаратура.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
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Оценъчни показатели – 6
4.1. Лечебното заведение управлява резултатите от дейността и поддържа информационна
система с данни за:
4.1.1. брой легла, брой преминали болни,
използваемост – не по-малко от 70 %, оборот
на леглата – съответстващ на средните норми
за страната съобразно вида на патологията
и нивото на компетентност на съответната
структура, среден престой – съответстващ на
средните норми за страната съобразно вида
на патологията, леталитет – съответстващ на
средните норми за страната съобразно вида
на патологията;
4.1.2. стойности на лекарстводен, храноден,
на преминал болен, леглоден, които са предпоставка за качество на хоспитализацията;
4.1.3. предоперативен престой, оперативна
активност – съответства на средните норми за
страната за нивото на компетентност и съобразно вида на патологията, брой и относителен
дял на много големи, големи, средни и малки
операции съобразно заложените параметри за
нивото на компетентност;
4.1.4. наличност и движение на лекарства;
4.1.5. наличност и технологични данни на
медицинска апаратура;
4.1.6. реализирани управленски решения с
положителен резултат на базата на констатирани
проблеми от медицински съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото
лечебно заведение и отделните му структури.
Критерий № 5
Дейности по медицински стандарти (к.т. 2)
Оценъчни показатели – 2
5.1. Дейността във всички отделни структури
на лечебното заведение:
5.1.1. отговаря на изискванията за минимален обем според определеното им ниво на
компетентност по медицинските стандарти;
5.1.2. се осъществява по собствени клинични протоколи (диагностично-терапевтични
алгоритми), които са съобразени с диагностично-лечебните възможности на съответната
структура, документирани с проверки на лечебно-контролната комисия за спазването им.
5.2. Дейността е в обем над минималния
за нивото на компетентност на съответната
структура по медицинските стандарти.“;
г) в критерий № 6 т. 6.2 се изменя така:
„6.2. Директорът/управителят е създал
подходяща организация за спешна и планова
хоспитализация, както и за прием на пациенти
от листата на чакащите и осъществява контрол
за изпълнението.“
3. В направление № 2:
а) в критерий № 2:
аа) точка 2.1 се изменя така:
„*2.1. Приемът на пациенти в консултативнодиагностичния блок на лечебното заведение е
обезпечен с лекарства, пособия, инструмента-
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риум и апаратура за действия при животозастрашаващи състояния.“;
аб) точка 2.4 се изменя така:
„2.4. В консултативно-диагностичния блок са
създадени условия за диагностично изясняване
на пациентите чрез осигуряване на необходимата апаратура и своевременна организация
на необходимите консултации.“;
б) в критерий № 5 т. 5.2.5 се изменя така:
„5.2.5. епикриза след изписване, включително с хистологичния резултат при извършено
изследване.“
§ 35. В приложение № 2 към чл. 21, т. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„ПРОГРАМА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ, ЦЕНТРОВЕ
ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА
КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.“
2. В направление № 1:
а) в критерий № 1:
аа) в т. 1.1 след думите „удостоверение за
регистрация“ се поставя наклонена черта и се
добавя „разрешение за лечебна дейност“;
аб) в т. 1.1.2 след думите „удостоверението
за регистрация“ се поставя наклонена черта и
се добавя „разрешението за лечебна дейност“;
б) критерий № 3 се изменя така:
„Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата
база, медицинската и дентална апаратура и
инструментариум с вида и предмета на дейност
Оценъчни показатели – 2
*3.1. Изпълнение в срок на предписанията
от органите на РЗИ съобразно действащите в
страната здравни норми и изисквания.
3.2. Съответствие на наличната медицинска/
дентална апаратура и оборудване с изискванията
на медицинските стандарти за извънболнични
структури или за нивото на компетентност (при
наличие на легла за диагностика и лечение) на
отделните структури на лечебното заведение.
3.3. Над 80 % от медицинската апаратура
в лечебното заведение, която се изисква по
медицинските стандарти, е с година на производство след 2000 г. Извършва се периодична
профилактика и поддръжка на наличната медицинска апаратура.“;
в) в критерий № 5 думата „управителят“
се заменя с „изпълнителният директор/управителят“.
§ 36. В приложение № 4 към чл. 21, т. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
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„ПРОГРАМА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ НА
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА,
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И НА ДРУГИ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ
ЛАБОРАТОРИИ И МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ В БОЛНИЧНАТА И
ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И НА ДРУГИ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.“
2. В направление № 1:
а) в критерий № 1:
аа) точка 1.1 се изменя така:
„*1.1. Извършваната дейност от медико-диагностична лаборатория съответства на дейността,
вписана в удостоверението за регистрация/
нивото на компетентност в разрешението за
лечебна дейност (А и Б)“;
аб) в точка 1.6 думите „за болнична или
извънболнична помощ“ се заличават;
б) критерий № 3 се изменя така:
„Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата
база, медицинска апаратура, дейности и човешки ресурси с изискванията на медицинските
стандарти (к.т. × 5) (клинична лаборатория,
вирусологична лаборатория, микробиология,
имунология)
Показатели – задължителни 3; оценъчни – 3
*3.1. Изпълняват се в срок препоръките
в заключения от органите на РЗИ съобразно действащите в страната здравни норми и
изисквания.
*3.2. На наличната медицинска апаратура
се извършва периодична профилактика и поддръжка.
*3.3. Изпълняват се задължителните изисквания в медицинските стандарти за извънболнична дейност (за нивото на компетентност
на съответната структура по отношение на
оборудване, човешки ресурси, обем дейност).
3.4. Човешките ресурси (брой или с квалификация) са над изискванията на медицинските
стандарти за ниво извънболнична помощ/
нивото на компетентност на структурата в
разрешението за лечебна дейност.
3.5. Над 80 % от медицинската апаратура в
лечебното заведение, която се изисква по медицинските стандарти за ниво извънболнична
помощ/нивото на компетентност на съответната
структура съгласно разрешението за лечебна
дейност, е с година на производство след 2000 г.
3.6. Извършваната дейност е над минималния
обем, определен в медицинските стандарти за
ниво извънболнична помощ/нивото на компетентност на структурата в разрешението за
лечебна дейност.“
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3. В раздел „Забележки“, т. 2 след думите
„извънболнична помощ“ се добавят думите
„или други“.
4. Раздел „Таблица за оценяване“ се изменя
така:
„1. Таблица за оценяване
На- Кри- Брой
прав- теоцелерий нъчни
ние
показатели в
критерия
1

1

задължителен

2

задължителен

3

за к л инична
лабо р ат о рия – 3

% изпълнение на
критерия
от общия
брой показатели

Точки Коефи- Оценна
циент
ка
крина
терия тежест

x 5

за вирус оло гична
лабо р ат о рия – 3
за микробиологична
лабо р ат о рия – 3
за парази т оло гична
лабо р ат о рия – 3
за имунологична
лабо р ат о рия – 3
пат о лог о анатомия – 3

2

4

5

5

3

6

А-8 или
Б-7

1

3

2

7

3

задължителен

4

3

§ 37. В приложение № 5 към чл. 21, т. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „сектори“ се заличава.
2. В направление № 1:
а) критерий № 3 се изменя така:
„Критерий № 3 (к.т. × 2)

“

“
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Съответствие на материално-техническата
база, медицинската апаратура и инструментариум с вида и предмета на дейност
Оценъчни показатели – 6
*3.1. Изпълняват се в срок препоръките
от органите на РЗИ съобразно действащите в
страната здравни норми и изисквания.
*3.2. Изпълняват се изискванията на медицинския стандарт за оборудване, хемодиализна
апаратура, хемодиализни концентрати и вода за
хемодиализа, изисквания към водата за диализа,
хемодиализни разтвори, медицински изделия,
изисквания за диализно лечение, свързани с
апаратурата.
3.3. Наличие на показатели над задължителните по медицинския стандарт:
3.3.1. резервен диализен апарат на по-малко
от 6 диализни поста;
3.3.2. профилиране на ултрафилтрация и
електролитен състав на диализния разтвор и
антибактериален филтър на диализния път;
3.3.3. медицински изделия, които не са стерилизирани с етиленов окис;
3.3.4. при болни с прояви на алергия към
етиленов окис се използват медицински изделия,
стерилизирани по други начини;
3.3.5. диализиране на пациенти, носители на
хепатит В и С, в отделни помещения.
3.4. На наличната медицинска апаратура се
извършва периодична профилактика и поддръжка и подмяна при над 30 000 отработени часа.“;
б) в критерий № 6:
ба) в т. 6.4.1. думите „на шест месеца“ се
заменят със „съгласно сроковете в медицинския стандарт“;
бб) в т. 6.4.2 думите „веднъж годишно“ се
заменят със „съгласно сроковете в медицинския стандарт“;
бв) в т. 6.6 в края се поставя тире и се
добавят думите „съгласно изискванията в медицинския стандарт“.
2. В направление № 2:
а) критерий № 5 се изменя така:
„Критерий № 5
Прилагане на медицински дейности (к.т. × 2)
Оценъчни показатели – 5
5.1. Ръководителят на диализната структура
анализира оказваните медицински дейности по
отношение на своевременност, достатъчност и
ефективност за повишаване на качеството и
подобряване организацията на работата.
*5.2. Диализната структура осъществява
задължителните изисквания за диализно лечение съгласно медицински стандарт „Диализно
лечение“.
5.3. Диализната структура осъществява
дейността си над задължителните изисквания
за диализно лечение по медицински стандарт
„Диализно лечение“:
5.3.1. над 50 % от пациентите започват
хемодиализно лечение с функциониращ траен
съдов достъп;
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5.3.2. има стационар за краткотрайно наблюдение и лечение до 48 часа на пациенти с
настъпили по време на диализата усложнения;
5.3.3. има кабинет за наблюдение и лечение
на болни в ранен стадий на хронична бъбречна
недостатъчност;
5.3.4. осигуряване на съдов достъп или реконструкция за по-малък период от 2 седмици.“
§ 38. В приложение № 6 към чл. 21, т. 6,
направление № 1, критерий № 3 т. 3.1 се изменя така:
„*3.1. Изпълняват се в срок препоръките
на органите на РЗИ съобразно действащите в
страната здравни норми и изисквания.“
§ 39. В приложение № 7 към чл. 21, т. 7,
направление № 1, критерий № 1, т. 1.1 думите
„Наредба № 29/1999 г.“ се заличават.
§ 40. В приложение № 8 към чл. 21, т. 8 се
правят следните изменения:
1. В направление № 1:
а) в критерий № 3:
аа) точка 3.2 се изменя така:
„3.2. Съответствие на наличната медицинска апаратура и оборудване с изискванията по
медицинския стандарт“;
аб) точки 3.2.1 и 3.2.2 се отменят;
б) в критерий № 5:
ба) точка 5.1 се изменя така:
„*5.1. Дейността в лечебното заведение се
осъществява съгласно изискванията на медицинския стандарт, собствени протоколи за добра
лабораторна и добра производствена практика.“
бб) точки 5.1.1 и 5.1.2 се отменят.
§ 41. Създава се приложение № 8б към
чл. 21, т. 10:
„ПРОГРАМА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪР ЗА
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с
които се оказват здравни услуги
Критерий № 1
Управление на център за спешна медицинска помощ
Оценъчни показатели – 3
*1.1 Лечебното заведение изпълнява дейностите си в съответствие с Правилника за
устройството и дейността на център за спешна
медицинска помощ и медицински стандарт
„Спешна медицина“.
*1.2. Лечебното заведение се управлява
съгласно нормативната уредба от лице, което
отговаря на изискванията на Правилника за
устройството и дейността на център за спешна
медицинска помощ (ПУДЦСМП) за образователно-квалификационна степен, квалификация
и назначаване.
*1.3. Директорът на центъра заема длъжността след проведен конкурс по реда на Кодекса
на труда.
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*1.4. Директорът на центъра за спешна
медицинска помощ (ЦСМП) е утвърдил Правилник за устройството, дейността и вътрешния
ред на ЦСМП.
*1.5. Всички работещи имат утвърдени
длъжностни характеристики, регламентиращи
правата, задълженията и отговорностите им.
*1.6. Разработени са и са въведени в действие правила за координация и взаимодействие
между ЦСМП:
*1.6.1. лечебните заведения от регионалната
и националната здравна мрежа;
*1.6.2. структурите от националната система
за спешни повиквания.
1.7. Наличие на програма за управление на
лечебното заведение, включваща:
– визия, цели и задачи на лечебното заведение;
– анализ на дейността на лечебното заведение;
– насоки за развитие.
1.8. Наличие на атестационна оценка на
директора на ЦСМП много добра или отлична.
1.9. Наличие на изграден и функциониращ
орган – директорски съвет, подпомагащ директора на ЦСМП във вземане на управленски
решения.
Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Оценъчни показатели – 2
*2.1. Щатното разписание на ЦСМП се
утвърждава ежегодно от директора след съгласуване с Министерството на здравеопазването.
*2.2. Лечебното заведение има действаща
Програма за специализация и следдипломно
обучение на лекарите и другите медицински
специалисти.
*2.3. Директорът на ЦСМП утвърждава
ежегодно Програма за специализирано непрекъснато обучение по спешна медицинска помощ
на всички работещи в ЦСМП.
*2.4. Директорът на ЦСМП ежегодно прави оценка на резултатите и потребностите от
обучение на персонала.
2.5. Броят на лекарите със специалност и
зачислените за специализация е над 50 % от
общия брой лекари.
2.6. Броят на лекарите и медицинските специалисти, преминали специализирано обучение
по спешна медицинска помощ, е над 50 % от
работещите в центъра лекари и медицински
специалисти.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата
база и инструментариум с вида и предмета
на дейност
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Общият брой на използваните от
ЦСМП санитарни автомобили надвишава с не
по-малко от 10 % броя на екипите за спешна
медицинска помощ, работещи на смяна.
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*3.2. Наличната медицинска апаратура и
оборудване в санитарните автомобили съответства на изискванията на медицински стандарт
„Спешна медицина“.
*3.3. Центърът разполага с действаща информационно-комуникационна система, свързана с
Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112.
*3.4. Инсталираното GPS оборудване на санитарните автомобили се поддържа в изправност.
*3.5. На наличната медицинска апаратура и
санитарни автомобили се извършва периодична
профилактика и поддръжка.
Критерий № 4
Информационно осигуряване на управлението
Оценъчни показатели – 2
*4.1. В лечебното заведение има информационна система, съдържаща данни за:
4.1.1. осъществени медицински дейности,
в т.ч.:
4.1.1.1. постъпили повиквания;
4.1.1.2. изпълнени повиквания;
4.1.1.3. предадени на други лечебни заведения;
4.1.1.4. повиквания, забавени от оператор;
4.1.1.5. повиквания, забавени от екипите;
4.1.1.6. лица, получили медицинска помощ;
4.1.1.7. деца, получили медицинска помощ;
4.1.1.8. хоспитализирани пациенти;
4.1.1.9. хоспитализирани деца;
4.1.1.10. амбулаторни прегледи;
4.1.1.11. починали пациенти;
4.1.1.12. брой реанимации;
4.1.1.13. направени ЕКГ;
4.1.1.14. хирургически манипулации;
4.1.2. специфични данни за обслужени възрастни и деца с травми и отравяния и пострадали от ПТП;
4.1.3. използваемостта на капацитета на
лечебното заведение:
4.1.3.1. данни за екипите – реанимационни,
лекарски, долекарски, транспортни;
4.1.3.2. среден брой екипи, работили на 1
смяна;
4.1.3.3. средна натовареност на 1 екип;
4.1.3.4. общ брой на санитарните автомобили;
4.1.3.5. изминати километри;
4.1.4. данни за изразходените финансови
средства за издръжка на центъра;
4.1.5. наличност и технологични данни
на санитарните автомобили и медицинската
апаратура – модел, идентификационен номер,
фирма производител, година на производство,
амортизируема стойност.
*4.2. Данните се обобщават месечно и отчитат в Министерството на здравеопазването.
4.3. Анализираната информация за дейността
на цялото лечебно заведение и отделните є
структури се обсъжда всяко шестмесечие на
заседание на директорски съвет, последвано
от управленски решения.
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4.4. Ежегодно се извършва анализ на дейността на центъра, който се представя в Министерството на здравеопазването.
Критерий № 5
Дейности по медицински стандарти и
изисквания за осъществяване на спешна медицинска помощ
Оценъчни показатели – 1
5.1. Дейността в лечебното заведение се
осъществява съгласно:
*5.1.1. изискванията на Правилника за устройството и дейността на център за спешна
медицинска помощ и останалите действащи
нормативни документи, уреждащи организацията и дейността на спешната медицинска помощ
*5.1.2. изисквания на медицински стандарт
„Спешна медицина“;
5.1.3. въведени диагностично-терапевтични
алгоритми и технически фишове.
Критерий № 6
Дейности за подобряване на качеството
Оценъчни показатели – 6
6.1. Директорът на ЦСМП анализира, контролира и предприема действия относно вида,
обема и качеството на осъществяваните медицински дейности.
6.2. В лечебното заведение се осъществява:
6.2.1. преглед и обсъждане на показателите
за дейността на центъра;
6.2.2. анализ на обема, своевременността и
качеството на оказаната спешна медицинска
помощ;
6.2.3. анализ на смъртността;
6.2.4. анализ на насочените за хоспитализация случаи;
6.2.5. анализ на системата за приемане на
спешни повиквания.
Критерий № 7
Дейности за сигурност и безопасност на
пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*7.1. Центърът за спешна медицинска помощ:
*7.1.1. има утвърден план за защита при
бедствия, аварии и катастрофи;
*7.1.2. провежда практически упражнения
по организационната схема най-малко веднъж
годишно, удостоверено с протокол.
*7.2. Наличие на договор с регистрирана
служба по трудова медицина за осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд.
*7.3. Лечебното заведение изпълнява програма за дезинфекция и стерилизация, съгласувана с РЗИ.
*7.4. Лечебното заведение изпълнява програма за борба с нозокомиалните инфекции.
*7.5. Лечебното заведение изпълнява програма за управление на болничните отпадъци.
Направление № 2
За оценяване на дейностите, чрез които се
оказват здравните услуги
Критерий № 1
Достъп на пациентите
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Оценъчни показатели – 3
1.1. Лечебното заведение предоставя на
гражданите информация относно:
1.1.1. функциите, задачите и задълженията
на лечебното заведение;
1.1.2. видовете и спецификата на медицинските дейности, които осъществява лечебното
заведение;
1.1.3. реда и условията за изпълнение на
спешните диагностично-лечебни дейности.
Критерий № 2
Прием и изпълнение на спешни повиквания
Оценъчни показатели – 1
*2.1. Приемът на спешните повиквания
се осъществява от Районна координационна централа в съответствие с нормативните
изисквания.
*2.2. Диагностично-лечебните дейности на
пациенти със спешни състояния се осъществяват от екипи за спешна медицинска помощ,
сформирани съгласно нормативните изисквания.
*2.3. Диагностично-лечебната дейност в
лечебното заведение е обезпечена с лекарства,
пособия, инструментариум и апаратура съгласно
нормативните изисквания.
2.4. Броят на забавените повиквания за
спешна медицинска помощ не надвишава 10 %
от общия брой повиквания.
Критерий № 3
Информираност на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Лекарят/медицинският специалист – ръководител на екипа за спешна медицинска помощ, при възможност информира:
*3.2.1. пациента (неговия законен представител (попечител); друго лице, определено от
пациента; лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за
здравето) за здравното му състояние, за вида
и обема на диагностичните и лечебните процедури, които е необходимо да се приложат;
*3.2.2. пациента (неговия законен представител (попечител); лицето по чл. 162, ал. 3 от
Закона за здравето) за правото му да определи
лицата, които той желае да бъдат информирани
за здравословното му състояние.
*3.3. Лечебното заведение е създало условия
за зачитане правата и достойнството на пациента по време на осъществяваните медицински
дейности.
Критерий № 4
Информирано съгласие на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*4.1. Има утвърдени от директора правила
за предоставяне по достъпен начин на информация на пациента (и/или на неговия законен
представител (попечител); или на лицето по
чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето) относно
предстоящи спешни диагностични и лечебни
процедури.
*4.2. В определените с нормативен акт случаи
пациентът (и/или неговият законен представител (попечител); или лицето по чл. 162, ал. 3 от
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Закона за здравето) след информиране изразява
своето писмено съгласие за извършване на
съответните процедури и интервенции.
*4.3. Регламентирани са случаите, в които медицинските дейности могат да бъдат
извършвани в полза на здравето на пациента
без неговото информирано съгласие, когато
непосредствено е застрашен животът му.
Критерий № 5
Прилагане на медицински дейности
Оценъчни показатели – 3
5.1. Директорът на ЦСМП анализира оказваната спешна медицинска помощ по отношение
на своевременност, достатъчност и ефективност
за повишаване на качеството и подобряване
организацията на работата.
5.2. Лечебното заведение осъществява дейността си в съответствие с медицинските
стандарти и по въведени клинични протоколи
(терапевтични алгоритми).
5.3. Лечебното заведение осъществява дейности по технически фишове за добри медицински грижи, контролът на които се осъществява
от директора или определено от него лице.
Критерий № 6
Напускане на лечебното заведение
Оценъчни показатели – 2
6.1. Лечебното заведение е създало и изпълнява писмени правила за действията, които
трябва да се извършат след приключване на
медицинската помощ, оказвана на пациента.
6.2. При напускане на лечебното заведение
пациентът:
*6.2.1. получава информация за други услуги,
от които се нуждае;
*6.2.2. получава указания за продължаващо
лечение, хранителен, двигателен и трудов режим;
*6.2.3. получава указания за предпазване от
рискови за здравето фактори;
*6.2.4. получава попълнен фиш за обслужен
спешно болен;
6.2.5. получава препис от резултатите от
извършените прегледи и изследвания.
*6.3. В случай на настаняване на пациент в
болнично заведение на приемащия медицински екип се предоставят всички медицински
документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности.
Критерий № 7
Документооборот
Оценъчни показатели – 1
7.1. В лечебното заведение има правилник за
документооборота, в който са разписани редът и
начинът за водене, съхраняване, защита, обмен
и предоставяне на информацията за здравното
състояние на пациента.
*7.2. Фиш за обслужен спешно болен се
съставя от ръководителя на спешния екип във
всички случаи на обслужен спешно болен.
Забележка. Показателите, означени със знак
„*“, са задължителни.
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1. Таблица за оценяване
Нап- Крирав- теле- рий
ние

1

2

Брой
показатели в
критерия

1

Съотношение на броя
на изпълнените оце –
нъчни показатели
спрямо общия брой
оценъчни
показатели
в критерия,
изчислено в
проценти

Точки
на
критерия

Кое- Оценфика
циент
на
тежест

3

2

2

3

за д ъ лжителен

4

2

5

1

6

6

7

за д ъ лжителен

1

3

2

1

3

за д ъ лжителен

4

за д ъ лжителен

5

3

6

2

7

1

2. Скала за оценяване:
– от 20 точки (91%) до 24 точки (100%) – отлична оценка за срок пет години;
– от 16 точки (81%) до 19 точки (90%) – много добра оценка за срок четири години;
– от 12 точки (50%) до 15 точки (80%) – доб
ра оценка за срок три години;
– при изпълнени всички задължителни показатели и под 12 точки (50%) – средна оценка
за срок две години;
– при липса дори на един задължителен
показател – лоша оценка за срок една година.“
§ 42. Приложение № 8б към чл. 21а става
приложение № 8в към чл. 21а и в него се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „предварителна“ се
заменя с „първоначална“.
2. В раздел № 1:
а) заглавието се изменя така:
„ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА АК
РЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ“;
б) в направление № 1:
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ба) в критерий № 1 т. 1.1.2 се изменя така:
„1.1.2. функциониращата към момента на
първоначалната акредитация структура е посочена в правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение и
отговаря на установената в ЗЛЗ и наредбата по
чл. 46, ал. 3 ЗЛЗ, респективно на правилниците
по чл. 35, ал. 3 ЗЛЗ.“;
бб) критерии № 2 – 5 се изменят така:
„Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Осигуреност с медицински персонал:
2.1.1. съотношението на броя на медицинските сестри (акушерки и др.) към общия брой
на лекарите във всички структури в лечебното
заведение съответства на заложените парамет
ри в медицинските стандарти по разрешените
специалности;
2.1.2. броят на лекарите, които работят в
болницата на основен трудов договор, съответства на изискванията на ЗЛЗ и медицинските
стандарти.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническа
база, апаратура и инструментариум с вида и
предмета на дейност
Показатели – задължителни – 2, описателен – 1
*3.1. Наличие на заключения от органите на
РЗИ съобразно действащите в страната здравни
норми и изисквания.
*3.2. Съответствие на наличната медицинска апаратура и оборудване с изискванията на
медицинските стандарти за нивото на компетентност на отделните структури на лечебното
заведение.
3.3. Над 80 % от медицинската апаратура на
лечебното заведение, която се изисква за нивото
на компетентност на съответната структура, е
с година на производство след 2000 г.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показателят е задължителен
*4.1. Лечебното заведение е изградило и
поддържа информационна система с възможности за: регистрация и проследяване движението на пациентите; изчисляване на основните
медико-статистически и медико-икономически
показатели.
Критерий № 5
Дейности по медицински стандарти
Показатели – всички са задължителни
*5.1. В лечебното заведение има възможности за извършване на дейност съобразно
изискванията за нивото на компетентност от
медицинските стандарти, които са му вписани
в разрешението за лечебна дейност.
*5.2. Имат собствени клинични протоколи
(диагностично-терапевтични алгоритми), които са съобразени с диагностично-лечебните
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възможности на съответната структура; документирани проверки на лечебно-контролната
комисия за спазването им.“;
в) в направление № 2:
ва) в критерий № 1 т. 1.1.2 и 1.1.3 се изменят така:
„1.1.2. реда, условията, финансирането и
документирането на диагностично-лечебните
и рехабилитационните дейности;
1.1.3. реда и условията за обслужването на
пациенти от листа на чакащите“;
вб) в критерий № 2 т. 2.3 се изменя така:
„*2.3. Приемът на пациенти в консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение
е обезпечен с лекарствени продукти, пособия,
инструментариум и апаратура за действия при
животозастрашаващи състояния. Има разписани условия за диагностично изясняване на
пациентите чрез апаратурно обезпечаване и
своевременна организация на необходимите
консултации.“
3. В раздел № 2:
а) заглавието се изменя така:
„ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И
МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ“;
б) в направление № 1:
ба) в критерий № 1, т. 1.1.2 думата „предварителната“ се заменя с „първоначалната“;
бб) критерии № 2 – 4 се изменят така:
„Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показатели – всички са задължителни
*2. Броят и квалификацията на лекарите
отговарят на изискванията на медицинските
стандарти за извънболнични структури на
отделните структури на лечебното заведение.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата
база, медицинската и стоматологичната апаратура и инструментариум с вида и предмета
на дейност
Показатели – задължителни – 2, описателен – 1
*3.1. Наличие на заключения от органите на
РЗИ съобразно действащите в страната здравни
норми и изисквания.
*3.2. Съответствие на наличната медицинска/
дентална апаратура и оборудване с изискванията
на медицинските стандарти за извънболнични
структури на отделните структури на лечебното
заведение.
3.3. Описание на година на производство
на наличната апаратура по т. 3.2.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показателят е задължителен
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*4.1. В лечебното заведение има създадени
възможности да се регистрират данни за:
4.1.1. преминалите пациенти;
4.1.2. наличност и движение на лекарствата
и консумативите;
4.1.3. наличност и технологичните данни на
медицинска/дентална апаратура.“;
в) в направление № 2 критерий № 4 се
изменя така:
„Критерий № 4
Прилагане на медицински дейности
Показатели – всички са задължителни
*4.1. Има създадена организация за обезпечаване на дейността по отделните клинични
направления в съответствие с изискванията на
медицинските стандарти, както и по собствени
клинични протоколи (терапевтични алгоритми).
*4.2. Лечебното заведение е създало условия
за осъществяване на дейности по технически
фишове за добри здравни грижи.“
4. В раздел № 3:
а) в заглавието думата „предварителна“ се
заменя с „първоначална“;
б) в направление № 1:
ба) в критерий № 1, т. 1.1.1 и 1.1.2 думата
„предварителната“ се заменя с „първоначалната“.
5. В раздел № 4:
a) заглавието се изменя така:
„ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА АКР Е Д И ТА Ц И Я Н А Л Е Ч Е Б Н И З А В Е Д ЕНИЯ – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ
ЛАБОРАТОРИИ, СТРУКТУРИ НА ДРУГИ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ
ЛАБОРАТОРИИ, СТРУКТУРИ НА ДРУГИ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ“;
б) в направление № 1:
ба) в критерий № 1 се правят следните
изменения:
баа) точки 1.1 и 1.2 се изменят така:
„*1.1. Описание на съответствието на извършваната дейност от медико-диагностичната
лаборатория към момента на първоначалната
акредитация с тази, вписана в удостоверението за регистрация/нивото на компетентност
в разрешението за лечебна дейност (А и Б).
*1.2. Функциониращата към момента на
първоначалната акредитация структура отговаря
на посочената в правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.“;
баб) в т. 1.6 думите „за болнична или извънболнична помощ“ се заличават;
бб) критерии № 3, 4 и 5 се изменят така:
„Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата
база, медицинска апаратура, човешки ресурси
и дейности с изискванията на медицинските
стандарти
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*3.1. Показателите за медицинска апаратура
и оборудване, човешки ресурси и условията,
създадени за изпълнение на дейността, съобразно изискванията на медицинските стандарти,
са задължителни и се описват при всеки вид
МДЛ (по клинична лаборатория, по микробиология, по вирусология, паразитология,
имунология и др.).
3.2. Човешките ресурси (брой или с квалификация) са над изискванията на медицинските
стандарти за ниво извънболнична помощ/
нивото на компетентност на структурата в
разрешението за дейност.
3.3. Над 80 % от медицинската апаратура в
лечебното заведение, която се изисква по медицинските стандарти за ниво извънболнична
помощ/нивото на компетентност на съответната
структура съгласно разрешението за лечебна
дейност, е с година на производство след 2000 г.
*3.4. Наличие на заключения от органите
на РИОКОЗ съобразно действащите в страната
здравни норми и изисквания.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показателят е задължителен
*4.1. В медико-диагностичната лаборатория
има функционираща информационна система
за регистрация на пациентите и извършените
изследвания.
Критерий № 5
Дейности за подобряване на качеството
Показатели – всички са задължителни
*5.2. В медико-диагностичната лаборатория
е разписана ефективна система вътрешен контрол на качеството.
*5.3. Медико-диагностичната лаборатория
е предприела мерки да участва в система за
външна оценка на качеството (когато е задължително в медицинския стандарт).“
5. В раздел № 5:
а) заглавието се изменя така:
„ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДИАЛИЗНИ ЦЕНТРОВЕ
И ДИАЛИЗНИ КЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ)
КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ;
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ДИАЛИЗНИ ЦЕНТРОВЕ И ДИАЛИЗНИ КЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ;
б) в направление № 1:
ба) в критерий № 1, т. 1.1 и 1.2 думите „предварителната“ се заменят с „първоначалната“;
бб) критерии № 3, 4 и 6 се изменят така:
„Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата
база, медицинската апаратура и инструментариум с вида и предмета на дейност
Показатели – два задължителни и пет незадължителни, които се описват
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*3.1. Наличие на заключения от органите на
РЗИ съобразно действащите в страната здравни
норми и изисквания.
*3.2. Изпълнение на изискванията на медицинския стандарт за оборудване, хемодиализна
апаратура, хемодиализни концентрати, изисквания към водата за диализа, хемодиализни
разтвори, медицински изделия, изисквания за
диализно лечение, свързани с апаратурата.
3.3. Наличие на показатели над задължителните по стандарт:
3.3.1. резервен диализен апарат на по-малко
от 6 диализни поста;
3.3.2. профилиране на ултрафилтрация и
електролитен състав на диализния разтвор и
антибактериален филтър на диализния път;
3.3.3. медицински изделия, които не са стерилизирани с етиленов окис;
3.3.4. при болни с прояви на алергия към
етиленов окис се използват медицински изделия,
стерилизирани по други начини;
3.3.5. възможности за диализиране на пациенти, носители на хепатит В и С, в отделни
помещения.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показатели – всички са задължителни
*4. В диализната структура има създадена
организация за събиране на информация за:
4.1. използваемостта на капацитета;
4.2. наличност и движение на лекарствата
и консумативите;
4.3. продължителност на живота при поддържаща диализа;
4.4. смъртност на пациентите на поддържаща
хемодиализа с клинична и патологоанатомична
диагноза за причината на смъртта;
4.5. инфекции на централни венозни катетри
и PTFE протези;
4.6. наличност и технологични данни на
медицинска апаратура – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на
производство, амортизируема стойност.
Критерий № 6
Дейности за сигурност и безопасност на
пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*6.1. Наличие на договор с регистрирана
служба по трудова медицина за осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд.
*6.2. Лечебното заведение има:
6.2.1. програма за профилактика и контрол
на вътреболничните инфекции;
6.2.2. всички работещи в лечебното заведение
са запознати срещу подпис със задълженията и
отговорностите си, произтичащи от програмата
за профилактика на вътреболничните инфекции;
6.2.3. със заповед на управителя е създадена
комисия за борба с вътреболничните инфекции
и лечебно-контролна комисия.
*6.3. Пациентите след писмено информирано
съгласие се изследват за:
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6.3.1. хепатит В и С – съгласно сроковете в
медицинския стандарт;
6.3.2. HIV – съгласно сроковете в медицинския стандарт.
*6.4. При отказ на пациентите от изследване
на хепатит В и С лечебният подход към тях е
като към инфектирани.
*6.5. Създаден е ред пациентите на диализ
но лечение да се ваксинират срещу хепатит
В – съгласно изискванията в стандарта.
*6.6. Създаден е ред персоналът, който работи
в контакт с пациенти, апарати и материали:
6.6.1. да се ваксинира срещу хепатит В
(минимум 80 %);
6.6.2. да се изследва веднъж годишно за
хепатит В и при показания за хепатит С и при
информирано съгласие за HIV.
*6.7. Пресечните точки на чистите с нечистите
потоци са маркирани. След всяко преминаване
през тях на явно или условно контаминиран с
инфекциозни или токсични нокси материал се
извършва съответна обработка в съответствие
със здравните норми и изисквания.“;
в) в направление № 2 критерий № 4 т. 4.1,
4.2 и 4.3 се изменят така:
„*4.1. Диализната структура осъществява
задължителните изисквания за диализно лечение съгласно медицински стандарт „Диализно
лечение“.
4.2. Диализната структура осъществява
дейността си над задължителните изисквания
за диализно лечение по медицински стандарт
„Диализно лечение“.
4.3. Над 50 % от пациентите започват хемодиализно лечение с функциониращ траен
съдов достъп.“
6. В раздел № 6 се правят следните изменения:
а) в заглавието думата „предварителна“ се
заменя с „първоначална“;
б) в направление № 1, критерий № 1, т. 1.1.2
думата „предварителната“ се заменя с първоначална“.
7. Раздел № 7 се изменя така:
„Раздел 7
ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ
ДЕЙНОСТИ
Показатели, приложими за клиника (отделение) без оглед на неговия клиничен профил –
оценяват се приложимите оценъчни показатели;
задължителни показатели – 11; незадължителни
показатели – 11.
*1. В клиниката (отделението) са спазени
хигиенните изисквания за осъществяване на
дейността.
*2. Осигуреност с персонал:
2.1. началник със специалност по профила
на клиниката (отделението);
2.2. броят на лекарите с придобита специалност и общият брой на лекарите в структурата
съответстват на изискванията за съответното
ниво на компетентност, определено в разрешението за лечебна дейност;
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2.3. съотношението на лекари към медицински специалисти съответства на изискването в
медицинския стандарт.
*3. Оборудване за лечение на критични
нарушения в жизненоважните функции на пациенти и набор с лекарства за спешни състояния
според спецификата на клиниката (отделението).
*4. Спазва се правилникът за устройството
и вътрешния ред на клиниката (отделението).
*5. Спазват се правилата за взаимовръзка
и комуникация с диагностичните и лечебните
структури в лечебното заведение.
*6. Има сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти
и лекари при възникнали спешни състояния.
*7. В клиниката (отделението) е създадена възможност за събиране на информация,
анализирането є и управление на структурата
съобразно данните за:
7.1. движението на пациентите (постъпили,
приведени в други медицински структури, приведени в други лечебни заведения и причините
за това, изписани, починали);
7.2. използваемостта на капацитета;
7.3. средната продължителност на болничния
престой (отнася се за структури с легла);
7.4. предоперативен престой и оперативна
активност (отнася се за медицински структури с
хирургически профил), структура на операциите
по вид и обем;
7.5. резултатите от проведеното лечение и
периодичен анализ на настъпилите усложнения
по време на болничния престой;
7.6. повторен прием на пациенти и причините за него.
*8. В клиниката (отделението) има създаден ред за спазване правилата на лечебното
заведение за:
8.1. прием на пациентите и информирането
им за техните права и задължения;
8.2. получаването на писмено съгласие преди
извършване на лечебни и оперативни дейности;
8.3. водене, съхраняване и защита на пациентското досие и информацията в него;
8.4. снабдяване с лекарствени продукти,
консумативи, кръв и кръвни съставки;
8.5. провежданата антибиотична политика;
8.6. изправност на техниката и поддържане
на нивото на персонала за безопасна практика
и сигурност на пациентите.
*9. Клиниката/отделението има осигурени
допълнителни условия (други диагностични
структури) съгласно изискванията на медицинския стандарт за осъществяване на дейността си.
Има ясно разписани правила за осъществяване
на взаимодействието с тях.
*10. Структурата разполага с минимална
апаратура съгласно изискването на медицинския стандарт.
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*11. Съгласно предмета на дейността си
клиниката (отделението) има създаден ред за
изпълнение на дейностите съобразно изискванията на медицинските стандарти.
12. Има разработени собствени алгоритми,
съобразени с особеностите и възможностите
на структурата.
13. В клиниката (отделението) има създаден
ред за регистрация на вътреболнични инфекции
(ВБИ) съобразно изискванията на медицинският
стандарт за ВБИ.
14. Има човешки ресурси (брой и квалификация) над минималните изисквания по
медицински стандарт.
15. Има медицински специалисти над минималното съотношение лекари:медицински
специалисти в съответния стандарт.
16. Има създаден ред за ограничаване на
антибиотичното лечение без етиологично уточ
няване/разписани са правила за изключенията.
17. Броят на лекарите с придобита специалност и общият брой на лекарите в структурата
са над изискванията за съответното ниво на
компетентност, определено в разрешението за
лечебна дейност.
18. Една от структурите, които са допълнително условие за фукционирането на структурата (други диагностични структури) съгласно
изискванията на медицинския стандарт, е от
по-високо ниво на компетентност (не се прилага
показателят за трето ниво на компетентност).
19. Другите структури, които са допълнително условие за фукционирането на структурата (други диагностични структури) съгласно
изискванията на медицинския стандарт, са от
по-високо ниво на компетентност (не се прилага показателят за трето ниво компетентност).
20. Една от структурите, които се допускат да
са разположени „на територията на населеното
място“ и са допълнително условие за фукционирането на структурата (други диагностични
структури) съгласно изискванията на медицинския стандарт, е разкрита на територията на
лечебното заведение.
21. Всички структури, които се допуска да
са разположени „на територията на населеното
място“ и са допълнително условие за фукционирането на структурата (други диагностични
структури) съгласно изискванията на медицинския стандарт, са разкрити на територията на
лечебното заведение.
22. Лечебното заведение разполага със собствена микробиологична лаборатория.
Специфични показатели за дейността на
централна стерилизация – 5 задължителни
*1. Лечебното заведение има самостоятелно
звено за централна стерилизация с отделно
обособени за целта помещения.
*2. Звеното разполага със следните зони:
2.1. зона за получаване и складиране на чист
нестерилен материал;

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

2.2. зона за получаване на употребявани
материали, осигурена със средства за предварителната им дезинфекция;
2.3. зона за измиване;
2.4. зона за подготовка и опаковка на материалите, подлежащи на стерилизация;
2.5. склад за стерилни материали;
2.6. зона за предаване и изпращане на стерилния материал;
2.7. съблекалня, баня, тоалетна и помещение
за отдих на персонала.
*3. Звеното за централна стерилизация разполага с апаратура, задоволяваща нуждите на
всички звена със стерилни материали 24 часа
в денонощието.
*4. Осъществява се на място или чрез
договаряне с друго лечебно заведение газова
стерилизация на термолабилни материали.
*5. В звеното се изпълняват писмени правила,
отнасящи се до вида на обработката, на която
се подлага материалът, системата за опаковка
на хирургичния и другия стерилен материал,
датата на извършената стерилизация и системата за химичен и микробиологичен контрол
на стерилизационния процес.
6. Персоналът, ангажиран с процеса на
стерилизация, притежава документ за право
способност.
Специфични показатели за дейността на
аптека на лечебно заведение – 1 задължителен
*1. Законосъобразност на дейността на
аптеката: налице е разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека и
лицензия за търговия на дребно и съхранение
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
2. Организацията на дейността в аптеката
осигурява възможност за осъществяване на
следните функции:
2.1. изработване и актуализиране на списъка с основните лекарствени продукти, с които
работи лечебното заведение;
2.2. управление и разпределение на лекарствата;
2.3. съхранение на лекарствата в съответствие с условията, определени в разрешението
за употреба;
2.4. осигуряване на необходимата лекарствена
и терапевтична информация за всички медицински специалисти от лечебното заведение.
3. Аптеката притежава и изпълнява утвърдени
писмени правила, отнасящи се до:
3.1. условия и ред за работа;
3.2. закупуване, получаване и приготвяне
на лекарствата;
3.3. съхранение на лекарствата;
3.4. получаване и разпределение на лекарствата в отделенията;
3.5. определяне и разпределение на лекарствата;
3.6. контрола на сроковете на годност и
спазване на условията за съхранение;
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3.7. контрола на лекарствата, които съдържат
отровни вещества и вещества от приложения
2 и 3 към чл. 3 ЗКНВП;
3.8. получаване, съхранение и изразходване
на лекарства, получени от хуманитарна помощ.
4. Аптеката провежда контрол върху попълнението на спешните медицински шкафове в
медицинските структури на лечебното заведение
с необходимите лекарства, начина на съхраняването и сроковете им за годност.
5. Управителят на аптеката е член на комисията по лекарствена политика.
Специфични показатели за дейността на
административно-стопанския блок – 2 задължителни
*1. Лечебното заведение има самостоятелно
обособена структура административно-стопански блок, когато това се изисква.
*2. Административно-стопанският блок осъществява дейности по:
2.1. икономическо, бюджетно и финансово
управление;
2.2. актуализация на щатно разписание и
лични досиета на служителите;
2.3. водене на входяща и изходяща кореспонденция;
2.4. поддръжка и ремонт на материалнотехническа база;
2.5. спазване на правилата за безопасност и
сигурност на пациенти и персонал;
2.6. водене и осчетоводяване на приходи по
източници на финансиране и разходи по икономически елементи за лечебното заведение и
за всяка клиника (отделение);
2.7. координация на процесите за предоставяне на общи услуги на пациентите и персонала.
3. Обучение и квалификация на персонала
от административно-стопанския блок.
4. Административно-стопанският блок осъществява своевременно доставки на материали,
енергия, вода.“
§ 43. Приложение № 9 към чл. 22, ал. 1,
т. 4 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 22, ал. 1, т. 4
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ
ДЕЙНОСТИ
Показатели, приложими за клиника (отделение)
без оглед на неговия клиничен профил – оценяват
се приложимите оценъчни показатели; задължителни показатели – 10; оценъчни показатели – 19
*1. В клиниката (отделението) са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността.
*2. Осигуреност с персонал:
2.1. началник със специалност по профила на
клиниката (отделението);
2.2. броят на лекарите с придобита специалност и общият брой на лекарите в структурата
съответстват на изискванията за съответното ниво
на компетентност, определено в разрешението за
дейност;
2.3. съотношението на лекари към медицински
специалисти съответства на изискването в медицинския стандарт.
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*3. Оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациенти
и набор с лекарства за спешни състояния според
спецификата на клиниката (отделението).
*4. Спазва се правилник за устройството и
вътрешния ред на клиниката (отделението).
*5. Спазват се правила за взаимовръзка и комуникация с диагностичните и лечебните структури
в лечебното заведение.
*6. Има сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и
лекари при възникнали спешни състояния.
7. В клиниката (отделението) се събира и анализира информация и управлението на структурата
се извършва на базата на данните за:
7.1. движението на пациентите (постъпили,
приведени в други медицински структури, приведени в други лечебни заведения и причините за
това, изписани, починали);
7.2. използваемостта на капацитета;
7.3. средната продължителност на болничния
престой (отнася се за структури с легла);
7.4. предоперативен престой и оперативна
активност (отнася се за медицински структури с
хирургически профил), структура на операциите
по вид и обем;
7.5. резултатите от проведеното лечение и периодичен анализ на настъпилите усложнения по
време на болничния престой;
7.6. повторен прием на пациенти и причините
за него.
*8. В клиниката (отделението) има създаден ред
за спазване правилата на лечебното заведение за:
8.1. прием на пациентите и информирането им
за техните права и задължения;
8.2. получаването на писмено съгласие преди
извършване на лечебни и оперативни дейности;
8.3. водене, съхраняване и защита на пациентното досие и информацията в него;
8.4. реда за снабдяване с лекарства, консумативи, кръв и кръвни съставки;
8.5. провежданата антибиотична политика;
8.6. изправност на техниката и поддържане
на нивото на персонала за безопасна практика и
сигурност на пациентите.
*9. Клиниката/отделението има осигурени
допълнителни условия (други диагностични структури) съгласно изискванията на медицинския
стандарт за осъществяване на дейността си. Има
ясно разписани правила за осъществяване на
взаимодействието с тях.
*10. Структурата разполага с минимална
апаратура съгласно изискването на медицинския
стандарт.
* 11. Съгласно предмета на дейността си клиниката (отделението) има създаден ред за изпълнение на дейностите съобразно изискванията на
медицинските стандарти.
12. Имат разработени собствени алгоритми,
съобразени с особеностите и възможностите на
структурата.
13. В клиниката (отделението) се регистрират
ВБИ съобразно изискванията на медицинския
стандарт за ВБИ/проверка на изискванията за %
на регистрирани ВБИ за вида отделение – препоръчителни граници за клиника (отделение) по
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анестезия и/или интензивно лечение – 30 % ± 10;
за рискови клиники (отделения) – хирургични,
хематологични, урологични, АГ, неонатология,
хемодиализа – 10 % ± 5; за останалите отделения – 1 %.
14. Има човешки ресурси (брой и квалификация) над минималните изисквания по медицински
стандарт.
15. Има медицински специалисти над минималното съотношение лекари:медицински специалисти
в съответния стандарт.
16. Има създаден ред за ограничаване на антибиотичното лечение без етиологично уточняване
(разписани са правила за изключенията), отразява
се процентът на лекуваните с антибиотик след
етиологично уточняване.
17. Броят на лекарите с придобита специалност и
общият брой на лекарите в структурата са над изис
кванията за съответното ниво на компетентност,
определено в разрешението за лечебна дейност.
18. Има дейност над изискванията за минимален обем по медицински стандарт за определеното
им ниво на компетентност в разрешението за
лечебна дейност.
19. Една от структурите, които са допълнително
условие за фукционирането на структурата (други
диагностични структури) съгласно изискванията
на медицинския стандарт, е от по-високо ниво
на компетентност (не се прилага показателят за
трето ниво на компетентност).
20. Другите структури, които са допълнително
условие за фукционирането на структурата (други
диагностични структури) съгласно изискванията
на медицинския стандарт, са от по-високо ниво
на компетентност (не се прилага показателят за
трето ниво на компетентност).
21. Една от структурите, които се допуска да са
разположени „на територията на населеното място“
и са допълнително условие за фукционирането
на структурата (други диагностични структури)
съгласно изискванията на медицинския стандарт,
е разкрита на територията на лечебното заведение.
22. Всички структури, които се допуска да са
разположени „на територията на населеното място“
и са допълнително условие за фукционирането на
структурата (други диагностични структури) съг
ласно изискванията на медицинския стандарт, са
разкрити на територията на лечебното заведение.
23. Възникнали септични странични реакции
и усложнения при извършване на диагностични,
лечебни и рехабилитационни процедури се документират.
24. Лечебното заведение разполага със собствена
микробиологична лаборатория.
Специфични задължителни показатели за
дейности, отнасящи се за центрове за психично
здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове и при
осъществяване на дейности по диспансеризация на
болни с психични заболявания, кожно-венерически
заболявания, онкологични заболявания и пневмо-фтизиатрични заболявания в специализирани
болници и медицински центрове.
*1. Лечебното заведение осъществява анализи
съгласно предмета на дейност, които включват:
1.1. характеристика на обслужваното население;
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1.2. оценка на заболеваемостта;
1.3. оценка на болестността;
1.4. оценка на смъртността;
1.5. оценка на профилактичните и скрининговите дейности;
1.6. оценка на дейности по ранна диагностика
на заболяванията;
1.7. оценка на целия обем от консултативна и
лечебна дейност;
1.8. оценка на диспансерното наблюдение на
болните.
*2. В лечебното заведение работи по утвърдени
правила комисия/комитет, осигуряваща комплексен подход при диагностиката и лечението на
пациентите.
*4. Диагностичната дейност гарантира окончателна диагноза, включваща характеристика и
стадий на заболяването.
*5. Извършва се на всяко тримесечие аналитична оценка на диспансеризацията, включваща:
5.1. регистрирани нови случаи със заболявания
общо и по диагнози;
5.2. диспансеризирани болни общо и по диагнози;
5.3. наблюдение на диспансеризираните болни;
5.4. снети от диспансерно наблюдение по
причини;
5.5. изпълнение на писмено установени правила за водене и съхранение на документацията по
диспансерното наблюдение на болните;
5.6. регистрация (воденето на регистъра) на
диспансеризираните болни.
Специфични показатели за дейността на централна стерилизация
Оценъчни показатели – 12
1. Лечебното заведение има самостоятелно звено
за централна стерилизация с отделно обособени
за целта помещения.
2. Звеното разполага със следните зони:
2.1. зона за получаване и складиране на чист
нестерилен материал;
2.2. зона за получаване на употребявани материали, осигурена със средства за предварителната
им дезинфекция;
2.3. зона за измиване;
2.4. зона за подготовка и опаковка на материалите, подлежащи на стерилизация;
2.5. склад за стерилни материали;
2.6. зона за предаване и изпращане на стерилния материал;
2.7. съблекалня, баня, тоалетна и помещение
за отдих на персонала.
3. Звеното за централна стерилизация разполага
с апаратура, задоволяваща нуждите на всички звена
със стерилни материали 24 часа в денонощието.
4. Осъществява се на място или чрез договаряне
с друго лечебно заведение газова стерилизация на
термолабилни материали.
5. В звеното се изпълняват писмени правила,
отнасящи се до вида на обработката, на която се
подлага материалът, системата за опаковка на
хирургичния и другия стерилен материал, датата
на извършената стерилизация и системата за
химичен и микробиологичен контрол на стерилизационния процес.
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6. Персоналът, ангажиран с процеса на стерилизация, притежава документ за правоспособност.
Специфични показатели за дейността на аптека
на лечебно заведение
Оценъчни показатели – 16
*1. Законосъобразност на дейността на аптеката: налице е разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека и лицензия за
търговия на дребно и съхранение на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества.
2. Организацията на дейността в аптеката осигурява възможност за осъществяване на следните
функции:
2.1. изработване и актуализиране на списъка с
основните лекарствени продукти, с които работи
лечебното заведение;
2.2. управление и разпределение на лекарствата;
2.3. съхранение на лекарствата в съответствие с
условията, определени в разрешението за употреба;
2.4. осигуряване на необходимата лекарствена
и терапевтична информация за всички медицински
специалисти от лечебното заведение.
3. Аптеката притежава и изпълнява утвърдени
писмени правила, отнасящи се до:
3.1. условия и ред за работа;
3.2. закупуване, получаване и приготвяне на
лекарствата;
3.3. съхранение на лекарствата;
3.4. получаване и разпределение на лекарствата
в отделенията;
3.5. определяне и разпределение на лекарствата;
3.6. контрола на сроковете на годност и спазване на условията за съхранение;
3.7. контрола на лекарствата, които съдържат
отровни вещества и вещества от приложения 2 и
3 към чл. 3 ЗКНВП;
3.8. получаване, съхранение и изразходване
на лекарства, получени от хуманитарна помощ.
4. Аптеката провежда контрол върху попълнението на спешните медицински шкафове в
медицинските структури на лечебното заведение
с необходимите лекарствени продукти, начина на
съхраняването и сроковете им за годност.
5. Управителят на аптеката е член на комисията
по лекарствена политика.
6. Поне веднъж годишно се осигурява посещение на съответни курсове, свързани с повишаване
професионалната квалификация на работещите
в аптеката и познаването на нормативната база,
свързана с дейността им.
7. В лечебното заведение се провеждат наймалко един път на тримесечие клинико-фармакологични срещи между лекарите от медицинските
структури и фармацевтите от аптеката по тематично
подбрани въпроси на лекарствената терапия.
*8. В лечебното заведение се извършва веднъж
на три месеца проверка на съхранението и срока
на годност на лекарствата, намиращи се в отделенията.
Специфични показатели за дейността на административно-стопанския блок
Оценъчни показатели – 11
*1. Лечебното заведение има самостоятелно
обособена структура административно-стопански
блок, когато се изисква.
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2. Административно-стопанският блок осъществява дейности по:
2.1. икономическо, бюджетно и финансово
управление;
2.2. актуализация на щатно разписание и лични
досиета на служителите;
2.3. водене на входяща и изходяща кореспонденция;
2.4. поддръжка и ремонт на материално-техническа база;
2.5. спазване на правилата за безопасност и
сигурност на пациенти и персонал;
2.6. водене и осчетоводяване на приходи по
източници на финансиране и разходи по икономически елементи за лечебното заведение и за
всяка клиника (отделение);
2.7. координация на процесите за предоставяне
на общи услуги на пациентите и персонала.
3. Обучение и квалификация на персонала от
административно-стопанския блок.
4. Административно-стопанският блок изготвя
годишен отчет за състоянието на човешки, финансови и материални ресурси на лечебното заведение.
5. Административно-стопанският блок осъществява своевременно доставки на материали,
енергия, вода.
6. Административно-стопанският блок изготвя
текущи и периодични статистически отчети за
цялостната медицинска и финансово-икономическа дейност на лечебното заведение и за всяка
клиника (отделение).“

§ 44. Приложение № 10 към чл. 28, ал. 2
се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 28, ал. 2
ТЕХНОЛОГИЧНА МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ
I. Оценяване на цялостна медицинска дейност
на лечебните заведения и на отделната медицинска
дейност на медико-диагностичните лаборатории на
лечебните заведения, диализните клиники (отделения) и клиниките (отделенията) по трансфузионна
хематология.
Попълва се таблицата за оценяване по съответните приложения № 1 – 8.
Оценяването се извършва в следната последователност:
1. Оценяване (проверка за изпълнението) на
задължителните показатели.
При неизпълнение на един задължителен
показател се поставя лоша оценка за цялостната
медицинска дейност на лечебното заведение (за
отделната медицинска дейност на медико-диагностичните лаборатории на лечебните заведения,
диализните клиники (отделения) и клиниките
(отделенията) по трансфузионна хематология) и
последващо оценяване не се извършва.
2. Оценяване (проверка) на изпълнението на
оценъчните показатели.
3. Изчисляване в проценти на съотношението
между броя на изпълнените оценъчни показатели
и общия брой оценъчни показатели в рамките на
всеки критерий.
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4. Броят точки на всеки критерий се изчислява
в съответствие с таблица № 1.
5. Оценката на критерия се формира, като определеният брой точки се умножи по предвидения
коефициент на тежест в съответната таблица за
оценяване.
6. Крайната оценка представлява сбор от оценките на всички критерии и се определя в съответствие със скалата за оценяване по съответните
приложения № 1 – 8.
Таблица № 1
Съотношение на броя на изпълнените
оценъчни показатели спрямо общия
брой оценъчни показатели в критерия,
изчислено в проценти

Брой
точки

Има изпълнени до 30 % от показателите в оценявания критерий

1

Има изпълнени от 31 % до 50 % от
показателите в оценявания критерий

2

Има изпълнени от 51 % до 90 % от
показателите в оценявания критерий

3

Има изпълнени от 91 % до 100 % от
показателите в оценявания критерий

4

II. Оценяване на отделни дейности
При оценяване на показателите се вземат
предвид само тези показатели, които са относими
за съответния вид структура.
Оценяването на отделни медицински дейности
се извършва на отделения (клиники) без оглед на
неговия клиничен профил, без диализни клиники
(отделения) и клиники (отделения) по трансфузионна хематология.
Оценяването на медицински дейности на отделения (клиники) се извършва по показателите
от приложение № 9 в следната последователност:
а) оценяване (проверка на изпълнението) на
задължителните показатели за отделение или
клиника; при неизпълнение на един задължителен
показател на отделението (клиниката) се поставя
лоша оценка за срок една година;
б) оценяване (проверка на изпълнението) на
оценъчните показатели;
в) оценката представлява процентното изпълнение на броя на изпълнените оценъчни показатели
спрямо общия брой оценъчни показатели, изчислено в проценти; при максимален брой изпълнени
показатели процентното изпълнение е 100 %;
г) оценката за дейността на отделение (клиника) се изчислява съобразно приложената сборна
скала за оценяване:
– при изпълнени всички задължителни показатели и под 50 % от останалите оценъчни – средна
оценка за срок две години;
– от 50 до 80 % – добра оценка за срок три
години;
– от 81 до 90 % – много добра оценка за срок
четири години;
– от 91 до 100 % – отлична оценка за срок
пет години.
III. Оценяване на центрове за психично здраве
и центрове за кожно-венерически заболявания.
Оценяването се извършва в следната последователност:
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а) оценяване (проверка на изпълнението) на
оценяване (проверка на изпълнението) на специфични задължителни показатели по приложение
№ 9 при неизпълнение на един задължителен
показател се поставя лоша оценка за срок една
година и оценяване по приложения № 1 или № 2
не се извършва;
б) оценяване (проверка на изпълнението) на
задължителните показатели от приложения № 1
или № 2; при неизпълнение на един задължителен
показател се поставя лоша оценка за срок една
година;
в) оценяване (проверка за изпълнението) на оценъчните показатели по приложения № 1 или № 2;
г) изчисляване на съотношението между броя
на изпълнените оценъчни показатели и общия
брой оценъчни показатели в рамките на всеки
критерий в проценти;
д) броят точки на всеки критерий се изчислява
в съответствие с таблица № 1 (т. I);
е) оценката на критерия се формира, като определеният брой точки се умножи по предвидения
коефициент на тежест в съответната таблица за
оценяване;
ж) крайната оценка представлява сбор от
оценките на всички критерии и се определя в
съответствие със скалата за оценяване по приложение № 2.
IV. Оценяване на комплексни онкологични
центрове
Оценяването се извършва в следната последователност:
а) оценяване (проверка на изпълнението) на
специфични задължителни показатели за дейности,
отнасящи се за комплексни онкологични центрове
по приложение № 9: при неизпълнение на един
задължителен показател на лечебното заведение
се поставя лоша оценка за срок една година и
последващо оценяване не се извършва;
б) оценяване (проверка на изпълнението) на
задължителните показатели от приложение № 1;
при неизпълнение на един задължителен показател на дейността се поставя лоша оценка за срок
една година;
в) оценяване (проверка за изпълнението) на
оценъчните показатели по приложение № 1;
г) изчисляване в проценти на съотношението
между броя на изпълнените оценъчни показатели
и общия брой оценъчни показатели в рамките на
всеки критерий;
д) броят точки на всеки критерий се изчислява
в съответствие с таблица № 1 (т. I);
е) оценката на критерия се формира, като определеният брой точки се умножи по предвидения
коефициент на тежест в съответната таблица за
оценяване;
ж) крайната оценка представлява сбор от
оценките на всички критерии и се определя в
съответствие със скалата за оценяване по приложение № 1.
V. Оценяване на отделната медицинска дейност
на отделение/клиника при осъществяване на дейности по диспансеризация на болни с онкологични
заболявания, психични заболявания, кожно-венерически заболявания и пневмо-фтизиатрични
заболявания в специализирани болници:

ВЕСТНИК
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а) оценяване (проверка на изпълнението) на
оценяване (проверка на изпълнението) на специфични задължителни показатели при осъществяване
на дейности по диспансеризация по приложение
№ 9; при неизпълнение на един задължителен
показател се поставя лоша оценка за срок една
година и оценяване по показатели, приложими за
клиника (отделение) без оглед на неговия клиничен профил по приложение № 9, не се извършва;
б) оценяване (проверка на изпълнението) на
задължителните показатели за отделение или
клиника без оглед на неговия клиничен профил
по приложение № 9; при неизпълнение на един
задължителен показател на отделението (клиниката) се поставя лоша оценка за срок една година;
в) оценяване (проверка на изпълнението) на
оценъчните показатели за отделение или клиника
без оглед на неговия клиничен профил по приложение № 9;
г) оценката се формира съгласно т. II (букви
„в“ и „г“).
VI. Оценяване на изпълнението при осъществяване на дейности по диспансеризация на болни с
онкологични заболявания, психични заболявания,
кожно-венерически заболявания и пневмо-фтизиатрични заболявания в медицински центрове:
а) оценяване (проверка на изпълнението)
на специфични задължителни показатели при
осъществяване на дейности по диспансеризация
по приложение № 9; при неизпълнение на един
задължителен показател се поставя лоша оценка
за срок една година и оценяване по показатели
по приложение № 2 не се извършва на медицински център;
б) оценяване по приложение № 2.
VII. Оценяване изпълнението на отделните
медицински дейности на структури на диагностично-консултативни центрове, медицински центрове,
медико-дентални центрове, центрове за психично
здраве и центрове за кожно-венерически заболявания, които осъществяват дейности по образна
диагностика и физикална терапия
1. Оценяването се извършва по приложимите
показатели от приложение № 9 за оценяване на
клиника/отделение без оглед на неговия клиничен
профил в последователност съгласно т. II.
2. Оценката представлява съотношението на
броя на изпълнените оценъчни показатели спрямо общия брой оценъчни показатели, изчислено
в проценти.
3. Оценката за дейността на структурата се
изчислява съобразно приложената сборна скала
за оценяване:
– при изпълнени всички задължителни показатели и до 50 % от останалите – средна оценка
за срок две години;
– от 50 до 80 % – добра оценка за срок три
години;
– от 80 до 90 % – много добра оценка за срок
четири години;
– от 90 до 100 % – отлична оценка за срок
пет години.
VIII. Оценяване изпълнението на спомагателните структури в лечебно заведение за болнична
помощ

С Т Р.
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Оценяването се извършва по специфичните
показатели от приложение № 9 в следната последователност:
а) оценяване (проверка на изпълнението) на
специфичните задължителни показатели за структурата; при неизпълнение на един задължителен
показател на дейността на структурата се поставя
лоша оценка за срок една година;
б) оценяване (проверка на изпълнението) на
специфичните оценъчни показатели за структурата;
в) оценката представлява съотношението на
броя на изпълнените оценъчни показатели спрямо общия брой оценъчни показатели, изчислено
в проценти;
г) оценката за дейността на структурата се
изчислява съобразно приложената сборна скала
за оценяване:
– при изпълнени всички задължителни показатели и до 49 % включително от останалите – средна
оценка за срок две години;
– от 50 до 80 % – добра оценка за срок три
години;
– от 81 до 90 % – много добра оценка за срок
четири години;
– от 91 до 100 % – отлична оценка за срок
пет години.
IX. Оценяване за обучение на студенти и/или
специализанти
Оценяване за обучение на студенти и/или специализанти се извършва съгласно приложение № 11.
X. Първоначалната акредитация се извършва
чрез проверка на изпълнението на показатели,
които са само задължителни. При неизпълнение
на един от задължителните показатели лечебното
заведение (структурата) получава „лоша“ оценка.
При изпълнени всички показатели лечебното заведение (структурата) се оценява с отлична оценка
за срок една година.
XI. За взетите решения на Акредитационния
съвет се изготвя стандартен протокол по следния
образец:
№

Точка от
дневния
ред

Докладчик/
рецензент

Решение на
Акредитационния съвет

Мотиви

Протоколът се подписва от всички присъствали
членове на Акредитационния съвет, от ръководителя на Звеното за административно-техническо
обслужване и се утвърждава от министъра на
здравеопазването.“
§ 45. В приложение № 11 към чл. 22, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В критерий № 1, т. 1.2.1 в края се добавят
думите „или второ/трето ниво на компетентност
съгласно съответния медицински стандарт“.
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2. В критерий № 2, т. 2.2.1 думите „3 години“
се заменят с „5 години“.

Допълнителна разпоредба
§ 46. Навсякъде в наредбата думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве“ и „регионалните центрове
по здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“, думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве“ и „регионалния център по здравеопазване“ – с „регионалната здравна инспекция“, а
думите „РИОКОЗ“ и „РЦЗ“ – с „РЗИ“.
Преходна разпоредба
§ 47. (1) Лечебните заведения или структури,
които до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните
заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.) са осъществявали дейност повече от една година, съответно
повече от 6 месеца, без да са акредитирани,
подлежат само на последваща акредитация.
(2) Започналите процедури по акредитация
до влизането в сила на Закона за изменение
и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.) се довършват по
досегашния ред, освен ако в 14-дневен срок
лечебното заведение оттегли заявлението си
за акредитация. Заявлението за акредитация
не може да бъде оттеглено, ако към деня на
влизане в сила на този закон експертната комисия е внесла в Акредитационния съвет доклада
за външна оценка на лечебното заведение и
проекта за решение за акредитация.
(3) Акредитираните към момента на влизане в сила на тази наредба лечебни заведения,
при които има промяна в наименованието на
структурите или ако те са преобразувани или
пререгистрирани, запазват присъдените им
акредитационни оценки до изтичане на техния
срок, ако са осъществявали дейности със същия
предмет или по същата специалност.
(4) Центровете за спешна медицинска помощ
подават заявление за акредитация не по-рано
от 6 месеца и не по-късно от 8 месеца след
влизане в сила на наредбата.
(5) До изтичане на срока по ал. 4 и приключване на съответните процедури по акредитация
(за тези, които са подали заявление) центровете за спешна медицинска помощ провеждат
обучение на студенти и/или специализанти по
досегашния ред.
Министър: Ст. Константинов
1265
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1.

ЗАПОВЕД № Iз-3097
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 170, ал. 7 във връзка с чл. 21,
т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 162 ППЗМВР утвърждавам
Класификатор на длъжностите в МВР съгласно
приложението.
Заповедта влиза в сила считано от 01.01.2011 г.
З а п о в ед т а о т м ен я З а п о в ед № I з -11 3 о т
26.01.2010 г. и заповедите за изменение и допълнение, както следва: № Iз-821 от 15.04.2010 г.;
№ Iз-1055 от 15.05.2010 г. и № Iз-1403 от 24.06.2010 г.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение
Класификатор на длъжностите в МВР
№

Длъжностни
наименования

Минима лна образователноквалификационна
степен

№

Категория

2.
3.
4.
5.

Длъжностни
наименования

Минимална образователноквалификационна
степен
Директор на главна ди- Магистър
рекция
За ме с т н и к-д и р ек т ор на Магистър
главна дирекция
Директор на дирекция в Магистър
главна дирекция І ст.
Директор на ДМОС – І ст. Магистър

Категория
А, Б
А, Б
А, Б
А, Б

Магистър

А, Б

Магистър

Б

Магистър

Б

8.

Д и р ек т ор н а д и р ек ц и я
„Миграция“ – ІІ ст.
За ме с т н и к-д и р ек т ор на
дирекция в главна дирекция І ст.
За ме с т н и к-д и р ек т ор на
дирекция „Миграция“ ІІ ст.
Директор на НПИПБЗН

Магистър

Б

9.

Командир на СОБТ

Магистър

Б

10.

Заместник-коман дир на Магистър
СОБТ
Началник на отдел
Магистър

Б

В

6.

7.

11.

13.

За ме с т н и к-д и р ек т ор на Магистър
НПИПБЗН
Началник на сектор
Бакалавър

Държавни служители

14.

Началник на група

Бакалавър

В

Държавни служители с висше образование

15.

Разузнавач VI – I ст.

Бакалавър

Г

16.
Магистър

А

17.

По л и цейс к и и нс пек т о р Бакалавър
VI – I ст.
Инструктор VI – I ст.
Бакалавър

Г

1.

Ръководство на МВР и
помощни звена
Главен секретар

2.

Заместник главен секретар Магистър

А

ІV.

„Досъдебно производство“

3.

Началник на отдел

Магистър

Б

1.

Магистър

Б

4.

Оперативен помощник

Магистър

Б

5.

Началник на сектор

Бакалавър

В

6.

Разузнавач VI – I ст.

Бакалавър

Г

Бакалавър

В

ІІ.

Бакалавър

В

1.

Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ и дирекция „Вътрешна
сигурност“
Директор І ст.
Магистър А, Б

Бакалавър

В

2.

Заместник-директор І ст. Магистър

Б

3.

Началник на отдел

Магистър

Б

Бакалавър

Г

4.

Началник на сектор

Бакалавър

В

6.

Главен разследващ полицай – началник на отдел
в ГД
Главен разследващ полицай в отдел в ГД
Главен разследващ полицай – началник на сектор
в ГД
Главен разследващ полицай в сектор в ГД
Старши разследващ полицай в ГД
Разследващ полицай в ГД

Бакалавър

Г

5.

Началник на група

Бакалавър

В

7.

Б

Разузнавач VI – I ст.

Бакалавър

Г

Главен разследващ полицай – началник на отдел
в СДВР
Главен разследващ полицай – началник на сектор
в СДВР
Старши разследващ полицай в сектор в СДВР
Разследващ полицай в сектор в СДВР

Магистър

6.

Бакалавър

В

Бакалавър

Г

Бакалавър

Г

А.
А.1.
I.

ІІІ.

Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Главна дирек ц и я „Г ра н и ч на
полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ДМОС,
дирекция „Миграция“ и СОБТ

12.

Б

2.
3.

4.
5.

8.

9.
10.

В

Г

С Т Р.
№

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Длъжностни
наименования

Минимал- Кана образо- тевателно- гоквалифи- рия
кационна
степен
Главен разследващ поли- Бакалавър В
цай – началник на сектор
в РУ в СДВР
Главен разследващ поли- Бакалавър В
цай – началник на група
в РУ в СДВР
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в РУ в СДВР
Разследващ полицай в РУ Бакалавър Г
в СДВР
Главен разследващ поли- Магистър
Б
цай – началник на отдел
в ОДМВР
Главен разследващ поли- Бакалавър В
цай в отдел в ОДМВР
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в ОДМВР
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в РДГП
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в териториално звено
в ГДБОП
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в РУ в ОДМВР
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в ГПУ в РДГП
Старши разследващ поли- Бакалавър Г
цай в РУТП в ГДКП
Разследващ полицай в ОД- Бакалавър Г
МВР
Ра з с лед в а щ по л и ц а й в Бакалавър Г
РДГП
Разследващ полицай в те- Бакалавър Г
риториално звено в ГДБОП
Разследващ полицай в РУ Бакалавър Г
в ОДМВР
Разследващ полицай в ГПУ Бакалавър Г
в РДГП
Ра з с лед в а щ по л и ц а й в Бакалавър Г
РУТП в ГДКП
Младши разследващ по- Бакалавър Г
лицай
Столична дирекция на вътрешните работи,
Столично управление „Пожарна безопасност
и защита на населението“ и Специализирано
полицейско управление – София (длъжности, за които се изисква първоначална
професионална подготовка)
Директор
Магистър А, Б
Заместник-директор
„Полиция“
Началник на СУПБЗН

Магистър

Б

Магистър

Б

Замес т н и к-нача л н и к на Магистър
СУПБЗН
Началник на отдел
Магистър

Б

Началник на РУ „Поли- Магистър
ция“

Б

Б

ВЕСТНИК
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17.

Минимална образователноквалификационна
степен
Н ач а л н и к н а р а й о н н а Магистър
служба „ПБЗН“
Заместник-началник на РУ Магистър
„Полиция“
Началник на специализи- Магистър
рано полицейско управление I ст.
Замес т н и к-нача л н и к на Магистър
специализирано полицейско управление I ст.
Замес т н и к-нача л н и к на Магистър
отдел
Началник на „Специали- Магистър
зирани полицейски сили“
Замес т н и к-нача л н и к на Бакалавър
„Спец иа лизи рани полицейски сили“
Началник на сектор
Бакалавър

18.

Началник на група

Бакалавър

В

19.

С тарш и операт ивен дежурен
Началник на участък „Полиция“
Нача л н и к на у час т ък
„ПБЗН“
Разузнавач VI – III ст.

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

Г

По л и цейс к и и нс пек т о р Бакалавър
VI – III ст.
Инструктор VI – ІІI ст.
Бакалавър

Г

7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

20.
21.
22.
23.
24.
VІ.

Длъжностни
наименования

Категория
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В

Г

Областни дирекции на МВР, областни управления „Пожарна безопасност и защита
на населението“, регионални дирек ции
„Гранична полиция“, специализирани полицейски управления и РУТП (длъжности,
за които се изисква първоначална професионална подготовка)

1.

Директор I ст.

Магистър

А, Б

2.

Директор IІ ст.

Магистър

Б

3.

Директор IІІ ст.

Магистър

Б

4.

Заместник-директор I ст.
„Полиция“
Заместник-директор II ст.
„Полиция“
Заместник-директор IІІ ст.
„Полиция“
Началник на ОУПБЗН І ст.

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Магистър

Б

Нача л н и к на ОУ П Б ЗН Магистър
ІІ ст.
Нача л н и к на ОУ П Б ЗН Магистър
ІІІ ст.
Директор на РДГП
Магистър

Б

За ме с т н и к-д и р ек т ор на Магистър
РДГП
Началник на гранично по- Магистър
лицейско управление I ст.

Б

Б
Б

Б
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14.

Минимална образователноквалификационна
степен
Нача л н и к на ба за г ра- Магистър
нични полицейски кораби – Бургас
Началник на отдел
Магистър

15.

Началник на сектор

Бакалавър

В

16.

Началник на РУ I ст. „Полиция“, „Транспортна полиция“
Нача л н и к на РУ I I с т.
„Полиция“
Началник на РУ IІІ ст.
„Полиция“
Н ач а л н и к н а р а й о н н а
служба „ПБЗН“ І ст.
Н ач а л н и к н а р а й о н н а
служба „ПБЗН“ ІІ ст.
Н ач а л н и к н а р а й о н н а
служба „ПБЗН“ ІІІ ст.
Началник на сектор в РУ
I – ІІ ст., РУТП І ст.
Началник на ГКПП I ст.

Бакалавър

В

13.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Длъжностни
наименования

Категория

№

Б

37.

Б

38.

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

43.

Бакалавър

В

44.

Бакалавър

В

Бакалавър

В
В

Замес т н и к-нача л н и к на Бакалавър
ГКПП I ст.
Началник на ГКПП II ст. Бакалавър

В

26.

Нача л н и к на ба за г ра- Бакалавър
нични полицейски кораби – Видин

В

27.

Замес т н и к-нача л н и к на
база гранични полицейски
кораби – Видин
Замес т н и к-нача л н и к на
гранично полицейско управление I ст.
Замес т н и к-нача л н и к на
база гранични полицейски
кораби – Бургас
Началник на група кораби
БГПК – Бургас
Началник на група кораби
БГПК – Видин
Командир на кораб над 100
бруто регистър тона (БРТ)
Кома н д и р на кораб до
100 БРТ
Началник на гранично полицейско управление II ст.
Главен щурман

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

25.

28.

29.

30.
31.
32.
32.
33.
34.
35.

36.

39.
40.

Бакалавър

24.

ВЕСТНИК

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Началник на специализи- Бакалавър
рано полицейско управление II ст.
Замес т н и к-нача л н и к на Бакалавър
специализирано полицейско управление II ст.

В

В

41.
42.

45.

46.
47.
48.

С Т Р. 1 4 3
Длъжностни
наименования

Минимална образователноквалификационна
степен
Началник на специализи- Бакалавър
рано полицейско управление III ст.
Началник на научно-тех- Бакалавър
ническа лаборатория
(НТЛ)
Началник на група
Бакалавър

Категория

Началник на участък „По- Бакалавър
лиция“
Н а ч а л н и к н а у ч а с т ъ к Бакалавър
„ПБЗН“
Старши щурман
Бакалавър

В

Замес т н и к-нача л н и к на Бакалавър
ГКПП II ст.
Началник на ГКПП III ст. Бакалавър

Г

Замес т н и к-нача л н и к на Бакалавър
специализирано полицейско управление III ст.
Разузнавач VI – IV ст.
Бакалавър

Г

По л и цейс к и и нс пек т о р Бакалавър
VI – IV ст.
Инструктор VI – ІV ст.
Бакалавър

Г

В

В

В

В
Г

Г

Г

Г

VІІ. Специализирани административни дирекции, дирекция „УССД“ и съответни структури и други дейности във: Ръководство на
МВР и помощни звена, Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“,
Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Охранителна полиция“,
Главна дирек ци я „Гранична полици я“,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, ДМОС, дирекция
„Миграция“, СДВР, областни дирекции
на МВР, дирекция „Вътрешна сигурност“,
СОБТ, специализирана дирекция „Оперативни технически операции“, НИИ и НПИ,
МИ – МВР и Академия на МВР, дирекция
„Български документи за самоличност“;
дирекция „Международни проекти“; дирекция „Национална система 112“, ЦБПС и
ДСКС (длъжности, за които не се изисква
първоначална професионална подготовка)
Централни структури
1.

Директор I ст.

Магистър

А, Б

2.

Директор II ст.

Магистър

А, Б

3.

Заместник-директор I ст. Магистър

Б

4.

Заместник-директор II ст. Магистър

Б

5.

Началник на отдел

Магистър

Б

6.

Б

7.

Гл а в ен с че т ов од и т е л в Магистър
ГДГП
Държавен експерт
Магистър

В

8.

Държавен инспектор

Магистър

В

9.

Началник на сектор

Бакалавър

В

10.

Нача лник на специа ли- Бакалавър
зиран от ряд „Възд у шно
наблюдение“

В

С Т Р.
№

144

ДЪРЖАВЕН

БРОЙ 10

Минимална образователноквалификационна
степен
Задграничен представител Бакалавър
I ст.
Главен счетоводител на: ГД Бакалавър
„Борба с организираната
престъпност“, ГД „Криминална полиция“, ГД „Охранителна полиция“, ГД
„Пожарна безопасност и
защита на населението“,
АМВР, МИ – МВР, СДОТО, ДПУБ, ДУССД, ДМП,
ДКИС и ИСТ
Началник на група
Бакалавър

Категория

№

Длъжностни
наименования

В

6.

В

16.

Главен счетоводител на: Бакалавър
Д „Миграция“, ДНС 112
и ДСКС
Замес т н и к-нача л н и к на Бакалавър
специализиран отряд „Въздушно наблюдение“
Инспектор по ЗН VІ – І ст. Бакалавър

17.

Главен юрисконсулт

Магистър

Г

18.

Старши юрисконсулт

Магистър

Г

11.
12.

13.
14.
15.

Длъжностни
наименования

ВЕСТНИК

Категория

Началник на УССД

Минимална образователноквалификационна
степен
Бакалавър

7.

Началник на група

Бакалавър

В

8.

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

Г

Бакалавър

Г

12.

Главен: механик, специалист на РТС
Главен счетоводител на
ЦСПП – Пазарджик
Инспектор по ЗН VІ – ІV
ст.
Старши: механик, свързочник
Главен юрисконсулт

Магистър

Г

В

13.

Старши юрисконсулт

Магистър

Г

14.

Юрисконсулт

Магистър

Г

В

15.

Младши юрисконсулт

Магистър

Г

16.

Механик на кораб над 100 Бакалавър
БРТ
Механик на кораб до 100 Бакалавър
БРТ
Специалист VI – IV ст.
Бакалавър

В

9.
10.
11.

Г

19.

Юрисконсулт

Магистър

Г

20.

Младши юрисконсулт

Магистър

Г

21.

Задграничен представител Бакалавър
IІ ст.
Специалист VI – I ст.
Бакалавър

22.

Г
Г

Териториални структури в гр. София

17.
18.

В

Г
Г
Г

VІІІ. Академия на МВР, МИ – МВР, НИИ и
НПИ и ЦБПС
Централни структури
1.

Ректор

Магистър

А, Б

2.

Директор I ст.

Магистър

А, Б

3.

Директор II ст.

Магистър

А, Б

4.

Заместник-ректор

Магистър

Б

5.

Помощник-ректор

Магистър

Б

6.

Заместник-директор I ст. Магистър

Б

7.

Заместник-директор II ст. Магистър

Б

1.

Началник на отдел

Магистър

Б

2.

Началник на сектор

Бакалавър

В

3.

Началник на районен център
Гл а в ен с че т ов од и т е л в
СДВР
Гл а в ен с че т ов од и т е л в
СПУ – София и СУПБЗН
Началник на група

Бакалавър

В

Бакалавър

В

8.

Началник на ЦБПС

Магистър

Б

Бакалавър

В

9.

Декан

Магистър

Б

Бакалавър

В

10.

Заместник-декан

Магистър

Б

Г

Началник на отдел

Магистър

Б

12.

Професор

Магистър

В

8.

Инспектор по ЗН VІ – ІІІ Бакалавър
ст.
Главен юрисконсулт
Магистър

11.
13.

В

9.

Старши юрисконсулт

Магистър

Г

10.

Юрисконсулт

Магистър

Г

14.

Старши научен сътрудник Магистър
І ст.
Ръководител на катедра Магистър

11.

Младши юрисконсулт

Магистър

Г

15.

Началник на сектор

Бакалавър

В

12.

Специалист VI – III ст.

Бакалавър

Г

16.

Доцент

Магистър

В

17.

Старши научен сътрудник Магистър
ІІ ст.
Началник на клиника
Магистър

В

В

4.
5.
6.
7.

Г

Териториални структури

В

1.

Началник на сектор

Бакалавър

В

18.

2.

Началник на районен център
Главен счетоводител в ОДМВР – Пловдив, Варна и
Бургас
Главен счетоводител в ОДМВР и РДГП
Началник на човешки ресурси

Бакалавър

В

19.

Бакалавър

В

20.

Началник на консултатив- Магистър
но-диагностичен блок
Началник на отделение Бакалавър

21.

Ръководител на секция

Бакалавър

В

22.

Началник на група

Бакалавър

В

23.

Началник на курс

Бакалавър

В

24.

Главен асистент

Магистър

Г

3.
4.
5.

Бакалавър
Бакалавър

В
В

В

В

БРОЙ 10
№

ДЪРЖАВЕН
Длъжностни
наименования

25.

Старши асистент

Минимална образователноквалификационна
степен
Магистър

26.

Асистент

Магистър

Г

27.

Научен сътрудник І ст.

Магистър

Г

28.

Научен сътрудник ІІ ст.

Магистър

Г

29.

Научен сътрудник ІІІ ст. Магистър

Г

30.

Старши преподавател

Бакалавър

Г

31.

Преподавател

Бакалавър

Г

32.

Специалист VI – I ст.

Бакалавър

Г

С Т Р. 1 4 5

Категория

№

Длъжностни
наименования

Г

10.

Младши инструктор

11.

Старши полицай

12.

Старши пожарникар

13.
14.
15.

Териториални структури в гр. София
1.

Началник на група

Бакалавър

В

2.

Специалист VI – III ст.

Бакалавър

Г

1.

Териториални структури и центрове за специализация и професионална подготовка
Директор на ЦСПП
Магистър
Б

2.

ВЕСТНИК

В

3.

За ме с т н и к-д и р ек т ор на Бакалавър
ЦСПП
Ръководител на секция
Бакалавър

4.

Началник на група

Бакалавър

В

В

5.

Старши преподавател

Бакалавър

Г

6.

Преподавател

Бакалавър

Г

7.

Специалист VI – IV ст.

Бакалавър

Г

А.2. Държавни служители със
средно образование
І.
Изпълнителски персонал във: Ръководство
на МВР и помощни звена, дирекция „Вътрешна сигурност“, специализирана дирекция
„Оперативни технически операции“, Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална
полиция“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, ДМОС, дирекция
„Миграция“, Столична дирекция на вътрешните работи, областни дирекции на МВР
и СОБТ (длъжности, за които се изисква
първоначална професионална подготовка)
1.
Главен боцман
Средно
Д
обр.
2.
Командир на отделение Средно
Д
обр.
3.
Командир на екип
Средно
Д
обр.
4.
Младши експерт
Средно
Д
обр.
5.
Младши разузнавач
Средно
Д
обр.
6.
Началник на дежурна смя- Средно
Д
на
обр.
7.
Началник на противопо- Средно
Д
жарен участък
обр.
8.
Младши полицейски ин- Средно
Д
спектор
обр.
9.
Кома н д и р на кораб до Средно
Д
20 БРТ
обр.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ІІ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Минимална образователноквалификационна
степен
Средно
обр.
Средно
обр.

Категория
Д
Е

Средно
Е
обр.
Старши пожарникар по Средно
Е
ДПК
обр.
Младши автоконтрольор Средно
Е
I ст.
обр.
Водач на оперативен авто- Средно
Е
мобил I ст.
обр.
Водач на специален авто- Средно
Е
мобил I ст.
обр.
Полицай
Средно
Е
обр.
Пожарникар
Средно
Е
обр.
Пожарникар по ДПК
Средно
Е
обр.
Младши автоконтрольор Средно
Е
IІ ст.
обр.
Водач на оперативен авто- Средно
Е
мобил IІ ст.
обр.
Водач на специален авто- Средно
Е
мобил IІ ст.
обр.
Помощник-командир на Средно
Е
кораб до 20 БРТ
обр.
Изпълнителски персонал в специализирани административни дирекции, дирекция
„УССД“ и съответни структури и други
дей нос т и във: Р ъководс т во на М ВР и
помощни звена, Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“, Главна
дирекция „Криминална полиция“, Главна
дирекция „Охранителна полиция“, Главна
дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, ДМОС, дирекция „Миграция“,
ДБДС, ДМП, ДНС 112, ДСКС, СДВР, областни дирекции на МВР, дирекция „Вътрешна
сигурност“, специализирана дирекция „Оперативни технически операции“, СОБТ, НИИ
и НПИ, МИ – МВР, ЦБПС и Академия на
МВР (длъжности, за които не се изисква
първоначална професионална подготовка)
Борден техник
Средно
Д
обр.
Младши специалист
Средно
Д
обр.
Механик
Средно
Д
обр.
М ла дши ра диооперат ор Средно
Е
I ст.
обр.
М ла дши ра диооперат ор Средно
Е
IІ ст.
обр.
Младши механик І ст.
Средно
Е
обр.

С Т Р.
№

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ІІІ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

146

ДЪРЖАВЕН
Длъжностни
наименования

Минимал- Кана образо- тевателно- гоквалифи- рия
кационна
степен
Младши механик ІІ ст.
Средно
Е
обр.
Механик на кораб до 20 БРТ Средно
Е
обр.
Авиомеханик
Средно
Е
обр.
Механик по СОТ
Средно
Е
обр.
Старши сътрудник по ох- Средно
Е
раната
обр.
Сътрудник по охраната
Средно
Е
обр.
Главен технически сътруд- Средно
Е
ник
обр.
Старши тех ни ческ и съ- Средно
Е
трудник
обр.
Старши техник
Средно
Е
обр.
Водач на автомобил І ст. Средно
Е
обр.
Водач на автомобил ІІ ст. Средно
Е
обр.
Водач на автомобил ІІІ ст. Средно
Е
обр.
Технически сътрудник
Средно
Е
обр.
Техник
Средно
Е
обр.
Артилерист
Средно
Е
обр.
Оркестрант I ст.
Средно
Е
обр.
Оркестрант II ст.
Средно
Е
обр.
Изпълнителски персонал в Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ за осъществяване на спасителна
дейност
Младши инструктор
Средно
Д
обр.
Командир на екип
Средно
Д
обр.
Старши спасител
Средно
Е
обр.
Водач на специален авто- Средно
Е
мобил І ст.
обр.
Спасител
Средно
Е
обр.
Водач на специален авто- Средно
Е
мобил ІІ ст.
обр.

Б

Лица, работещи по трудово правоотношение

№

Длъжностни
КОД по НКПД
наименования
Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование

I.

ВЕСТНИК
№

БРОЙ 10

Длъжностни
КОД по НКПД
наименования
Образователно-квалификационна степен бакала-

1.

вър и магистър
Заместник-министър

1111

7013

1111

7014

1213

7008

1223

7004

5.

Началник на политически
кабинет, министър
Директор дирекция, администрация
Заместник-директор, институт
Парламентарен секретар

1112

7049

6.

Съветник, министър

2422

6049

7.

2422

6050

8.

Експерт, кабинета на министър
Професор

2422

7083

9.

Професор, висше училище

2310

7005

10.

Доцент

2422

7082

11.

Доцент, висше училище

2310

7004

12.

Главен асистент

2422

7080

13.

2310

7003

14.

Главен асистент, висше
училище
Асистент

2422

7081

15.

Асистент, висше училище

2310

7002

16.

2310

7007

2310

6001

2320

5009

19.

Старши преподавател, висше училище
Преподавател, висше училище
Преподавател в Център за
професионално обучение
Главен юрисконсулт

2619

7001

20.

Главен експерт

2422

6041

21.

Експерт

2422

6056

22.

Главен счетоводител/
Почивно дело и филиали
на МИ
Гла вен счет овод и т ел/
СПУ – ІІ ст.
Гла вен счет овод и т ел/
ЦСПП
Н ач а л н и к , с т р о и т е л е н
обект
Ръководител, катедра

2411

6002

2411

6002

2411

6002

1323

7006

1345

9012

3123

3001

28.

Технически ръководител,
строителство
Главен специалист

3351

3007

2.
3.
4.

17.
18.

23.
24.
25.
26.
27.

29.

Биолог

2131

6006

30.

Инженер, енергетик

2151

6002

31.

Управител /културни дейности
Икономист, финанси

1120

7023

2631

6024

Инженер, инвеститорски
контрол
Инженер, електроник

2142

6004

2152

6004

32.
33.
34.

БРОЙ 10
№
35.
36.
37.

ДЪРЖАВЕН

Длъжностни
КОД по НКПД
наименования
Инженер, телекомуника2153
6003
ция
Инженер, конструктор
2144
6042

ВЕСТНИК
№
70.
71.
72.

Длъжностни
наименования
Счетоводител

С Т Р. 1 4 7
КОД по НКПД
2411

6004

С п е ц и а л и с т/д ъ р ж а в н и
имоти
Специалист/информационни източници
Специалист/ценообразуване в Капитално строителство
Специалист/почивно дело

3343

3008

3343

3008

3343

3008

3343

3008

3343

3008

3343

3008

3343

3008

2621

6004

Инженер, контролно-измерват е л н и п ри б ори и
апаратура
Инженер, производство

2144

6018

2141

6001

3123

3002

3343

3005

75.

3359

3015

76.

3343

3005

77.

43.

И нспек т ор, т ех н и ческ и
надзор
Инспек тор/организац и я
на строителството
Инспек тор, общест вено
хранене
Инспектор/учебна дейност
в Академията на МВР
Икономист, плановик

2631

6026

78.

С пец иа л ис т/по щат а и
регистрация на М П С
Специа лист/обществено
хранене
Специалист/вещево осигуряване
Уредник, музей/М В Р

44.

Преводач

2643

6006

45.

Психолог

2634

6001

79.

Главна медицинска сестра

1342

6012

46.

Редактор, книги

2641

6008

80.

Старша медицинска сестра

1342

6013

81.

Старша акушерка

1342

6017

82.

Старши рехабилитатор

1342

6019

83.

Старши медицински лаборант
Старши рентгенов лаборант
Образователно – к ва лификационна степен професионален бакалавър по…
Библиотекар

1342

6015

1342

6014

2622

5001

Инструктор, обучение на
водачи на моторно превозно средство (МПС)
Фелдшер

5165

5001

2240

3001

2265

3002

3213

5001

38.
39.
40.
41.
42.

73

47.

Програмист, бази данни

2521

6005

48.

Системен администратор

2522

6001

49.

Стоковед

4321

2018

50.

Химик

2113

6001

74.

51.

Физик

2111

6005

52.

Лекар/професор

2211

7001

53.

1342

7011

2211

7001

55.

Лекар, началник отделение
/лаборатория
Лекар/завеждащ медицинска служба
Лекар

2211

7001

56.

Завеждащ филиал/МИ

2621

6008

57.

Кинезитерапевт

3255

5001

58.

Лекар по ден та лна медицина
Фармацевт магистър

2261

7001

2262

7003

Инспектор /експлоатация
на авиационна техника
Ин женер, елект рическ и
машини и апарати
Инженер, корабни машини
и механизми
Организатор обучение /
Академия на МВР
Инженер, хидролог

3343

3005

5.

И н с т р у к т о р, д и е т и ч н о
хранене
Помощник-фармацевт

2151

6008

6.

Главна медицинска сестра

1342

6012

2144

6026

7.

Старша медицинска сестра

1342

6013

2424

6004

8.

Медицинска сестра

2221

5001

9.

Старша акушерка

1342

6017

2142

6001

Инженер, водоснабдяване
и канализация
Инженер, строителен

2142

6002

10.

Акушерка

2222

5001

2142

6012

11.

Старши рехабилитатор

1342

6019

2144

6030

12.

Рехабилитатор

2264

5001

13.

6015

2145

6001

69.

Коректор

4413

6005

Старши медицински лаборант
Медицински лаборант

1342

68.

Ин женер, отоплителни,
вентилационни и охладителни системи
Инженер, химик

3212

5012

54.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

84.

1.
2.

3.
4.

14.

С Т Р.
№

148

15.

Длъжностни
наименования
Зъботехник/старши

16.
17.

ДЪРЖАВЕН
КОД по НКПД
3214

5001

Зъботехник

3214

5001

1342

6014

18.

Старши рентгенов лаборант
Рентгенов лаборант

3211

3001

19.

Медицински секретар

3344

3001

20.

Ръководител звено/АСЧ
1219
6011
във филиал на МИ – МВР
Специалисти със средно образование
и професионална квалификация
Първа група

ІІ.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ВЕСТНИК
№
18.
19.
20.
21.

Техник, строителство и
архитектура
Технически ръководител,
строителство
Главен счетоводител/
Център за специализация
и професионална подготовка
Втора група

3112

Тех н и к , и н ве с т и т ор ск и
контрол
Инспек тор, кон т рол на
общоопасни средства
Техник, гражданско строителство (конструктор)
Лаборант /аналитик

3112

Техник-механик, експлоатация на автомобилния
транспорт
Техник, механик /дозиметрични прибори
Техник, механик /организационна техника и технически средства
Техник, механик /технически контрол на МПС
Техник, производствени
резултати
Организатор/въоръжението
Организатор/вещево осигуряване
Организатор/финансиране
на строителството
Счетоводител
Техник, асансьорна техника
Техник, електронна техника
Техник, механик, климатична, вентилационна и
хладилна техника
Техник, механик /нестандартно противопожарно
оборудване

22.
23.

ІІІ.

3001

2411

6002

3007

3119

3048

3112

3004

7549

2005

3115

3045

3115

3004

3115

3004

Длъжностни
КОД по НКПД
наименования
Техник, телекомуникации
3522
3007
Технолог /производствена
база
Фотограф

3119

3044

3431

3001

Техник, електрически сис3113
3006
теми
Техник, медицинска тех3119
3006
ника
А дминист ративен се3343
3001
кретар /Организатор на
Академичен съвет и Спец иа л изи ра н нау чен с ъвет – АМВР
Специалисти със средно образование
Първа група

3009

3123

БРОЙ 10

1.

4110

2005

1431

3016

3.

Тех ни ческ и сът ру дник/
политически кабинет
Управител, спортни дейности
Управител/общежитие

1120

7023

4.

Управител/учебна база

1120

7023

5.

Управител, стол

1412

3007

6.

Управител, хижа

1439

3006

7.

Дактилоскопист

3355

3010

8.

Технически изпълнител/
по заплащането на труда
Втора група

4110

2006

1.

Касиер, домакин/„Пътна
полиция“
Системен оператор

4311

2002

3513

3003

Оператор, стая с контролни съоръжения /СОД
Началник, склад

3522

3016

4321

2021

4110

2001

4322

2002

4110

2006

4110

2006

4110

2006

4110

2006

4110

2006

4323

2007

1120

7023

4223

2002

4120

2001

2.

2.
3.
4.

Трета група
1.

3115

3004

3119

3010

3343

3007

3343

3007

3343

3007

2411

6004

3113

3002

7.

3114

3007

8.

3115

3039

9.

3115

3004

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

Завеж дащ, админист ративна служба
Отчетник, планиране на
материали
Технически изпълнител/
радиотелеграфист
Технически изпълнител/
„Пътна полиция“
Технически изпълнител/
„Човешки ресурси“
Технически изпълнител/
учебно-методическа дейност
Технически изпълнител/
научно-приложно звено
Диспечер, транспортни
средства
Управител/ведомствен
жилищен фонд
Телефонист/меж д уселищен номератор
Секретар

БРОЙ 10
№

ДЪРЖАВЕН

ІV.

Длъжностни
КОД по НКПД
наименования
Помощен персонал със средно образование
Първа група

1.

Снабдител, доставчик

4321

2015

2.

Домакин

4321

3022

3.

Организатор /медицински
регистратор
Машинописец I категория

3343

3007

4131

2001

4.

Втора група
1.

Технически изпълнител

4110

2006

2.

Деловодител

4415

2003

3.

Магазинер

4321

2008

4.

Машинописец II категория

4131

2001

Трета група
1.

Куриер

9621

0001

2.

Продавач, бюфет

5212

0001

3.

Сервитьор

5131

2004

4.

Администратор, хотел

4224

3002

5.

Касиер

5230

1001

6.

Калкулант

4311

2001

7.

Дезинфектатор

5329

1003

V.

Квалифицирани работници

1.

Бояджия, сгради

7131

1001

Бръснар

5141

2002

3.

Фризьор

5141

2001

4.

7126

2002

5.

Водопроводчик (вътрешно
водоснабдяване и канализация)
Водач, електрокар

8344

2003

6.

Водач, мотокар

8344

2004

7.

Галванотехник

7211

2028

8.

Дърводелец

7115

2002

9.

Електромонтьор

7412

2009

10.

Заварчик

7212

1001

11.

Ковач

7221

1001

12.

Кранист

8343

2001

13.

Главен готвач

3434

2001

14.

Готвач

5120

2001

15.

Помощник-готвач

5120

2003

16.

Майстор-сладкар

7512

2008

17.

Сладкар

5120

2002

18.

Транжор

7511

1019

19.

Машинист, пътно-строителни машини
Автомонтьор

8342

2007

7231

Монтьор, печатарско оборудване
Монтьор, електронно производствено оборудване

21.
22.

№

С Т Р. 1 4 9

27.

Длъжностни
КОД по НКПД
наименования
Монтьор, вътрешноотоп7127
2003
лителни инсталации
Монтьор, ремонт на ма7233
2031
шини и оборудване
Монтьор, поддръжка на
7233
2030
инсталации и оборудване
Моделиер – конструктор,
7531
3009
облекла
Огняр
8182
2004

28.

Печатар/полиграфист

7322

2014

29.

7233

2019

7549

2020

31.

Мон т ьор, корабно обо рудване
Работник по ремонт на
въоръжението
Ретушор

7321

2029

32.

Сарач

7536

1021

23.
24.
25.
26.

30.

33.

Работник, строителството

9312

0003

34.

Стругар

7223

1015

35.

Фрезист

7223

2041

36.

Шивач

7533

1014

37.

Шлосер

7222

3011

38.

8331

2002

8331

2002

8331

2002

8322

2006

8332

2005

8322

2002

44.

Шофьор, автобус/над 40
места
Шофьор, а вт обус/до 40
места
Шофьор, а вт обус/до 15
места
Шофьор, лекотоварен автомобил /до 25 т
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
Шофьор, лек автомобил
до 9 места
Копист

7321

2019

45.

Ецер/гравьор

7321

2016

46.

8131

2054

47.

Оператор, подготвител на
смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни
елементи
Вакуумоператор

8131

3069

VІ.

Неквалифицирани работници

39.

2.

20.

ВЕСТНИК

40.
41.
42.
43.

1.

Гледач, служебни животни

5164

1009

2.

Камериер /камериерка

5162

1001

3.

Перач, ръчно

9121

0003

4.

Общ работник

9622

0001

5.

Работник, кухня

9412

0003

6.

Работник, озеленяване

9214

0015

7.

Спасител, плаж

5419

1002

2001

8.

Санитар

5321

1002

7233

2025

9.

Пазач

5414

0014

7421

2009

10.

Чистач

9112

0004

1151

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-43
от 17 януари 2011 г.
На основание чл. 25 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 5 от Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за „Държавен вестник“ и чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия нареждам:
1. Утвърждавам образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките
и средните предприятия.
2. Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния секретар на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
3. Отменям Заповед № РД-16-890 от 24.08.2006 г.
Министър: Тр. Трайков

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

(ЗМСП)

Преди попълване, запознайте се внимателно с реквизитите на Декларацията.
Подписаният ...................................................................................................................................................................
(трите имена)

с ЕГН

, притежаващ/а лична карта №

,

издадена от МВР, гр...............................,
в качеството ми на.............................................................................................................................................................
(управител ,изпълнителен директор, друг вид представителство)

на предприятието...............................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес):...............................................................................................
.......................................................................................................................ЕИК...............................................................

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваното от мен предприятие, съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП има статус на:
A

Микропредприятие

B

Малко предприятие

C

Средно предприятие

2. Представляваното от мен предприятие за …....... финансова година е със следните параметри по чл. 3 от ЗМСП за
средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, като са взети предвид всички отношения с
други предприятия по смисъла на чл.4 от ЗМСП:

Средносписъчен брой на
персонала

Годишен оборот
(хиляди лева)

Стойност на активите
(хиляди лева)

< 97500

< 19500

< 3900

< 3900

< 19500

< 84000

< 10

C

B

A

A

B

C

< 50

C

B

B

B

B

C

< 250

C

C

C

C

C

C

Упътване: Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Кое да е отбелязване на клетка с код A, определя предприятието
като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код A, кое да е отбелязване на клетка с код B, определя предприятието като малко предприятие. В
останалите случаи предприятието е средно предприятие.Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и
средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.

(При разминаване в статуса на предприятието по т.1 и т.2 от тази декларация, моля отговорете на въпроса по т.3)

3. В сравнение с финансовата година, която непосредствено предхожда финансовата година, посочена в т. 2 от тази декларация,
има ли промяна в данните на представляваното от мен предприятие, по смисъла на чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП, която може да се
отрази на статуса му на микро, малко или средно предприятие?
Да

Не

(При положителен отговор се задължавам да предоставя нужните данни за потвърждаване статуса на предприятието, деклариран в т.1 от
декларацията. Отрицателният отговор предполага погрешно декларирана информация по т.1 и/или т.2.)

4. По смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия представляваното от мен предприятие е:

Независимо предприятие

Предприятие партньор

Свързано предприятие

Декларирам верността на данните в декларацията.
Дата: .......................... гр.: .....................

Подпис: ......................................................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 434
от 27 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
на подземни кабелни трасета с дължина 14 м през
ПИ № 093006 за присъединяване към мрежа СрН
на фотоволтаични и 2 броя вятърни генератора,
разположени в ПИ № 093007 в землището на с.
Сборище, община Твърдица, м. Тепята.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
934

Председател: Хр. Сосеров

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 678
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план за
водоснабдяване за поземлен имот № 082039, м.
Българско гробе, землище с. Узунджово, община
Хасково.
За поземлен имот № 082039, землище с. Узунджово, община Хасково, се определя предназначение „За производствени нужди – за фотоволтаична
централа“ при следния режим на застрояване:
– етажност – 1 етаж, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно(е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
1186

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 679
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 096001,
местност Мала река, землище с. Клокотница,
община Хасково.

ВЕСТНИК
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За поземлен имот № 096001, местност Мала
река, землище с. Клокотница, община Хасково,
се определя предназначение „За автоборса и
автосервиз“ при следния режим на застрояване:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно(е).
Ограничителната строителна линия да отстои
на 25 м от края (ръба) на платното за движение
съгласно чл. 6 и 25 от Закона за пътищата.
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
1187

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 680
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схеми и парцеларни планове за
водоснабдяване и електрозахранване за поземлен
имот № 071005, м. Кюня, землище с. Войводово,
община Хасково.
За поземлен имот № 071005, местност Кюня,
землище с. Войводово, община Хасково, се определя предназначение „За жилищни нужди“ при
следния режим на имота:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
1188

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 681
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларен план за
водоснабдяване и електрозахранване за поземлен
имот № 77195.131.17 по кадастралната карта на
гр. Хасково (м. Дерекьой топра).

С Т Р.
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За поземлен имот № 77195.131.17 – гр. Хасково
(м. Дерекьой топра), се определя застрояване „За
обществено обслужване – офиси“ при следните
показатели на застрояване:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2;
– минимална озеленена площ – 30 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
1189

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 682
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларен план
за водоснабдяване и електрозахранване, комуникационно-транспортна схема за поземлен имот
№ 77195.184.27 по кадастралната карта на гр.
Хасково (м. Казан топра).
За поземлен имот № 77195.184.27 по кадастралната карта на гр. Хасково (м. Казан топра)
се определя застрояване „За жилищни нужди“
при следния режим за имота:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател: Д. Делчев
1190

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 862
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и представеното в Общинския съвет от
кмета на общината с вх. № 07-01-344/03.12.2010 г.
предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за кв. 90 и новообразуван кв. 95 по
ЗРП на гр. Червен бряг Общинският съвет – гр.
Червен бряг, реши:

ВЕСТНИК
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1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за кв. 90 и част от
новообразуван кв. 95 по плана на гр. Червен бряг.
2. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за одобряване на ПУП – ПРЗ съгласно
чл. 130, ал. 2 ЗУТ.
1191

Председател: Ив. Иванов

ЗАПОВЕД № РД-11-1
от 4 януари 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА
в изпълнение на Решение № 862 в протокол № 40
от заседание на Общинския съвет – гр. Червен
бряг, за одобряване на ПУП – ПРЗ на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ, наличие
на предпоставките по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и
решение за приемане на плана на Общинския
експертен съвет по устройство на територията,
записано в протокол № 33 по т. 1, буква „а“ от
заседание, проведено на 20.12.2010 г., нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за новообразувани кв. 90 и 95 от
бившия кв. 90 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.
Червен бряг. С това изменение на ПУП – ПРЗ се
засягат следните урегулирани поземлени имоти
(УПИ):
– в новия кв. 90 – новообразувани УПИ VII804.24, ХХI-804.240, ХХII-804.241, ХХIII-804.242,
ХХIV-804.243 и ХХV-804.244;
– в нови я к в. 95 – новообразу ва н У П И
ХХIII-804.238, и всички останали урегулирани
поземлени имоти, които са без изменение на
площ, конфигурация, номер и предназначение,
но вече са в друг нов кв. 95.
Оп р еде л я т с е в з ас т р ои т е л нат а с ъ с т а в ка – планът за застрояване (ПЗ): новите конкретни предназначения на УПИ ХХI-804.240,
ХХII-804.241 и ХХIII-804.242 в кв. 90 и УПИ
ХХIII-804.238 в кв. 95 – „За общественообслужващи дейности“; на УПИ ХХV-804.244 в кв.
90 – „За трафопост“; УПИ ХХIV-804.243 – остава
за индивидуално свободно жилищно застрояване. Устройствената зона на изредените по-горе
имоти в кв. 90 и 95 се определя като смесена
централна (Ц), като само за УПИ VII-804.24 в
кв. 90 се определя на жилищна с комплексно
застрояване (Жк). Определя се с плана начинът
на застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти, обозначен на чертежа с
червени ограничителни и задължителни линии
на застрояване, както и разстоянията от тях до
имотните регулационни граници; характерът на
застрояването в имотите заедно с устройствените
параметри за тях, записани на плана в застроителните матрици и в табличен вид. Определят
се в регулационната съставка на плана – планът
за регулация (ПР): конфигурацията на новообразу вани те У ПИ V II-804.24, Х Х I-804.240,
Х ХII-804.241, Х ХIII-804.242, Х ХI V-804.243 и
ХХV-804.244 в кв. 90 и УПИ ХХIII-804.238 в кв.
95, която изменена конфигурация е нанесена за
уличните регулационни граници с кафяви линии
и щрихи, а за вътрешните регулационни граници
и нови бордюрни линии – със зелени линии и
щрихи, оформящи точките на граничните чупки.
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Определят се с този план записаните площи на
цитираните по-горе новообразувани урегулирани поземлени имоти заедно с координатния
регистър на граничните точки на чупките им,
които са неразделна част от плана.
След влизане в сила на заповедта одобреният ПУП – ПРЗ да се предаде на Службата по
ГКК – Плевен, за нанасяне на имотните изменения.
Заповедта може да се обжалва пред Административния съд – гр. Плевен, в 30-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
1192

Кмет: Д. Вълов

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 448
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № II,
протокол № 1 от 5.02.2010 г. на Общинския експертен съвет – Лесичово, Решение № РД-10-8 от
29.10.2010 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
на електропровод и водопровод, необходим за
захранване на поземлен имот пл. № 310073, м.
Криви дол, землище с. Лесичово, преминаващ
през поземлени имоти пл. № 000002 – път IV
клас, и № 000003 – полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
933

Председател: Кр. Пунтев

42. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
и чл. 153, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал Заповед
№ РС-2 от 18.01.2011 г. за презаверяване на разрешение за строеж № РС-25 от 17.11.2005 г., издадено
от заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за обект „Изграждане на нов
граничен комбиниран мост на река Дунав при
Видин – Калафат. Прилежаща инфраструктура
на българския бряг“. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
1200
47. – Национална агенция за приходите, Териториална дирекция – гр. София, Офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 0247/2006/000207 от 19.01.2011 г. възлага
на „Бен Ре“ – ЕООД, ЕИК 200882240, седалище
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 11, ет. 3,
представлявано от Гад Финкелщайн, следния
недвижим имот: дворно място, съставляващо
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парцел IV, имот пл. № 107 от кв. 13 по плана
на с. Жабляно, община Земен, област Перник,
с площ 1620 кв. м заедно с масивна двуетажна
магазинна и административна сграда, построена
през 1948 г., при граници: улица (шосе Земен – Лобош), наследници на Петър Сотиров Керелезов,
за сумата 18 019,99 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
1201
68. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
асистенти по: 01.02.03 строителна механика, съпротивление на материалите към катедра „Техническа
механика“ – един; 01.07.12 инженерна геология и
хидрогеология към катедра „Геотехника“ – един;
02.15.04 строителни конструкции (мостове) към
катедра „Транспортни съоръжения“ – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
909
12. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за: професори по: 05.11.02 политически науки (теория
на международните отношение – международни
спорове и конфликти) – един; 05.11.02 политически науки (международните отношения и външна
политика на България) – един, със срок 4 месеца;
преподаватели по: руски език – един; испански
език – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в сектор
„Научни съвети и конкурси“ при УНСС, кабинет
2038, тел. 02/81-95-390.
908
11. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за: професори по: 01.01.12 информатика (изкуствен интелект) – един; 05.04.17 български език (старобългарски език) – един; 05.02.18 икономика и
управление (управление на качеството) – един;
05.02.18 икономика и управление (основи на
управлението) – един; 01.01.04 математически
анализ (математически анализ 1) – един, със
срок 3 месеца; 05.04.18 славянски езици (съвременен руски език) – един; 05.07.04 специална
педагогика – един, със срок 2 месеца; доценти
по: 05.11.01 социология (социология и социална
политика) – един; 05.04.17 български език (история на българския език) – един за нуждите
на филиала в Кърджали; 05.06.21 психология
на дейността – един, трите със срок 3 месеца;
05.07.03 методика на обучението по информатика
и информационни технологии – един; 05.04.06
литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (американска литература) – един; 05.02.16 икономика и организация на труда (социално осигуряване и социално
подпомагане) – един, трите със срок 2 месеца;
главни асистенти по: 05.02.18 туризъм – един за
нуждите на филиала в Кърджали; 05.11.01 социология (социология на управлението) – един за
нуждите на филиала в Кърджали, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен
24, стая 120, тел. 032/261-408.
940
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14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗТУ съобщава, че е изработен план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс „Красно село“ – Стрелбище – убр. Блок 32“ в граници бул. Петко Ю.
Тодоров, бул. Гоце Делчев и бул. България, който
е изложен в район „Триадица“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Триадица“.
999
14. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелно електрозахранване за
МТП 20/0,4 kV“ за ПИ 018001 по КВС на землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
Подробният устройствен план засяга следните
поземлени имоти по КВС на землище с. Кичево:
018001 – на „Локибо“ – ООД, 050019 – на наследници на Киряк Николов Николов, 050012 – на
Велика Георгиева Илиева, 000227 – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, 000289 – полски път на Община Аксаково,
дължина на трасето 291,36 м. Планът се намира
в сградата на общинската администрация, Аксаково, и всички заинтересовани лица могат да
се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на общината.
1177
3. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за улична регулация на нова
обслужваща улица о.т. 12, о.т. 52, о.т. 51, о.т. 50
и о.т. 49 между масиви 39, 40 и 44 в местност
Батаклията, землище с. Твърдица, който е изложен за разглеждане в ТД „Зора“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1211
2. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за обект „Кабелна
електропреносна мрежа 110 kV“ – подземно трасе, обхващащ територията на община Дупница
и община Сапарева баня. На територията на
община Дупница трасето започва от поземлен
имот с идентификатор 39339.133.19 в землището
на с. Крайници и преминава през поземлени
имоти с идентификатор 39339.0.122, 39339.0.12,
39339.0.9, 39339.0.6, 39339.0.81, 39339.0.100, 39339.0.94,
39339.0.383, 39339.148.13 по кадастралната карта
на с. Крайници. Проектът е изложен в стая № 4
в община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1227
14. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Зад Будилица в землището
на с. Люлин, община Перник, приет с протокол
№ 63-2 от 16.12.2010 г. на комисията, назначена
със Заповед № 585 от 06.04.2009 г. на кмета на
общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата ги
документация до кмета на общината. За справка:
ет. 12, стая 12.
1195
17. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Пладнище в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 63-1 от 16.12.2010 г. на комисията, назначена
със Заповед № 585 от 6.04.2009 г. на кмета на
общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата ги
документация до кмета на общината. За справка:
ет. 12, стая 12.
1196
13. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
подобект: „Транспортен достъп“ към обект – „ТИР
паркинг, сервиз за камиони и офис“, преминаващ
през ПИ № 48.4, 48.10, 48.11 и 9.37, в м. Полук
тарла, землище с. Войводиново, община „Марица“,
област Пловдив, който е изложен в сградата на
общината, стая 405, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите собственици могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1020
55. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Отвеждащи
канализационни колектори от ПСОВ „Сл.бряг“
с местонахождение ПИ 61056.20.19, м. Чешме
Тарла, землище на с. Равда, до брегови кладенец
в ПИ 00833.5.178, м. Пречиствателна, землище
гр. Ахелой, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти: 00833.4.424 (полски път),
00833.5.42 (нива – частна собственост), 00833.5.178
(пасище), 00833.5.212 (нива – частна собственост), 00833.5.399 (полски път), който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
937
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54. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Довеждащи
канализационни колектори от КПС 10 и КПС
10А в ПИ № 51500.503.37, землище гр. Несебър, до ПСОВ „Равда“ в ПИ № 00833.5.108 и
00833.5.355, м. Пречиствателна, землище гр.
Ахелой, община Поморие, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти: 00833.4.424
(полск и път), 00833.5.30 (нива – частна собственост), 00833.5.40 (нива – частна собственост), 00833.5.42 (нива – частна собственост),
00833.5.88 (нива – частна собственост), 00833.5.90
(нива – частна собственост), 00833.5.91 (нива – частн а с о б с т в ено с т), 0 0 833. 5.96 (н и в а – ч ас т н а
собственост), 0 0833.5.97 (нива – частна собс т в ено с т), 0 0 833. 5.1 2 5 (н и в а – ч ас т н а с о б с т в ено с т), 0 0 833. 5.1 2 6 (н и в а – ч ас т н а с о б с т в ено с т), 0 0 833. 5.1 27 (н и в а – ч а с т н а с о б с т в ено с т), 0 0 833. 5.1 2 8 (н и в а – ч ас т н а с о б с т в ено с т), 0 0 833. 5.14 6 (н и в а – ч а с т н а с о б ственост), 00833.5.147 (нива – частна собственост), 00833.5.148 (нива – частна собственост),
00833.5.149 (нива – частна собственост), 00833.5.189
(нива – частна собственост), 00833.5.380 (полски
път), 00833.5.398 (полски път) и 00833.5.402 (полски път), който е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заитересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
938
1. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект „Интегриран
воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПОСВ и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа по улиците,
предвидени за канализация“ и подобект „Частично изграждане на главни колектори и вътрешна
канализационна мрежа“. Проектът е изложен в
общината, ет. 1, стая 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – гр. Раковски.
1019
3. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на кабел 20 kV за захранване
на имоти № 113012, 113013, 113014, 113015, 113016
в м. Струма, землище на с. Лешница. Трасето
преминава през имоти № 000010, 000011, 000006,
000007, 000026, 000029 в м. Мъртвицата, землище
на с. Лешница, имот № 113015, м. Струма, землище
на с. Лешница, и достига до имот № 113014 – рибарника в м. Струма, землище на с. Лешница,
община Сандански, област Благоевград. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
936
92. – Общинската служба по земеделие – гр.
Септември, област Пазарджик, на основание
чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите
(или на упълномощени от тях лица) за обезщетяване със земеделски земи в община Септември,
област Пазарджик, че е изготвен план за обезщетение на територията на община Септември.
Планът за обезщетение е изложен за разглеждане
в Общинската служба по земеделие – гр. Септември, и не подлежи на обжалване.
1198
93. – Общинската служба по земеделие – гр.
Септември, област Пазарджик, на основание
чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във връзка с чл. 27а, ал. 3
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или на
упълномощени от тях лица) за обезщетяване със
земеделски земи в община Септември, област
Пазарджик, че ще бъде извършен въвод във
владение съгласно изработения и обявен план за
обезщетение. Графикът по дати и местности и
обнародването в „Държавен вестник“ са изложени
в общинската служба по земеделие и кметствата
в община Септември. При извършването на въвода общинската служба по земеделие съставя
протокол съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
1199
466. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че на територията на община
Силистра са разработени следните проекти: 1.
устройствени схеми на територията в регулация и
парцеларни планове за терените извън регулация
за създаване на устройствена основа за разширение на канализационната система и частична
реконструкция на довеждащите и магистралните
водопроводи на гр. Силистра; 2. устройствена схема за разширение на канализационната система на
с. Калипетрово, община Силистра; 3. устройствена
схема за реконструкция и разширение на водопроводната система на с. Калипетрово, община
Силистра; 4. устройствена схема за разширение
на канализационната система на с. Айдемир,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
939
271. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен и
внесен в общината за одобряване проект за подробен устройствен план – парцеларен план към
подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 024014, м. Оземленото,
землище на с. Пясъчево, община Симеоновград.
Парцеларният план предвижда „Външно присъединяване на ФВЦ електроразпределителна мрежа
20 kV“ ПИ № 024014, м. Оземленото, землище
на с. Пясъчево, с проектно трасе на ел. кабел
с дължина 24 м, попадащо в КВС – ПИ 025008,
003036, 000323 и 024014. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения по него до общинската администрация.
986
11. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 9 от
протокол № 57 от 21.12.2010 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 418, Хасково. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1193
34. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (план за регулация) за квартали 30, 28, 29,
43, 48, 49 и 50 по ПУП на с. Скалица, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
1197
119. – Общинската служба „Земеделие“ –
с. Аврен, област Варна, на основание чл. 18д, ал. 4,
5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато
право на собственост върху земеделски земи, че
във връзка с изработване на помощния кадастрален план на основание § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ за м.
Маяк (Ченаджията) по картата на възстановената
собственост (КВС) в землището на с. Бенковски,
община Аврен, област Варна, в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавния вестник“ ще
се извърши съвместно уточняване (анкетиране)
на границите на земеделските земи, разположени
на териториите по § 4 ЗСПЗЗ.
987
5. – Община с. Струмяни, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за подобект „Кабел 20
kV и БКТП 20/04 kV 160 Kva за фотоволтаична
централа“ с местонахождение ПИ № 000250,
землище на с. Илинденци, община Струмяни.
Проектът е изложен в сградата на общината,
дирекция ОСБГ, ет. 3, стая 306, и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 8 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направя писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация – с. Струмяни,
пл. Седми април 1, п. к. 2825.
988
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СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, ІІ гр. отделение,
призовава Йорданка Петрова Баеф, лично и като
законна представителка на малолетния си син
Жан-Мари Милчо Баев, с последен адрес Свищов,
ул. Д-р Георги Атанасович 4, сега с неизвестен
адрес, да се яви във Върховния касационен
съд на 6.04.2011 г. в 9 ч. като ответница по гр.
д. № 1137/2009, заведено от Елена Димитрова
Иванова, Ирина Анастасова Василева, Емилия
Кузова Русева, Нед ялка Тодорова Попова и
Теодора Богословова Василева, по касационна
жалба по реда на чл. 288 ГПК срещу решение
по гр. д. № 46/2008 на Бургаския окръжен съд.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
1160
Върховният касационен съд, ІІ гр. отделение,
призовава Деяна Милчо Баева с последен адрес
София, ж. к. Дружба, чл. 61, вх. Б, ет. 6, ап. 33,
сега с неизвестен адрес, да се яви във Върховния
касационен съд на 06.04.2011 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1137/2009, заведено от Елена
Димитрова Иванова, Ирина Анастасова Василева,
Емилия Кузова Русева, Недялка Тодорова Попова
и Теодора Богославова Василева, по касационна
жалба по реда на чл. 288 ГПК срещу решение
по гр. д. № 46/2008 на Бургаския окръжен съд.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 1 ГПК.
1161
Върховният касационен съд, ІІ гр. отделение,
призовава Катрин Баев с последен адрес във
Франция, сега с неизвестен адрес, да се яви във
Върховния касационен съд на 06.04.2011 г. в 9 ч.,
като ответник по гр. д. № 1137/2009, заведено от
Елена Димитрова Иванова, Ирина Анастасова
Василева, Емилия Кузова Русева, Недялка Тодорова Попова и Теодора Богословова Василева,
по касационна жалба по реда на чл. 288 ГПК
срещу решение по гр. д. № 46/2008 на Бургаския
окръжен съд. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
1162
Върховният касационен съд, II гр. отделение,
призовава Микаел Спасич Баев с последен адрес
във Франция, сега с неизвестен адрес, да се яви
във Върховния касационен съд на 6.04.2011 г. в
9 ч. като ответник по гр.д. № 1137/2009, заведено
от Елена Димитрова Иванова, Ирина Анастасова
Василева, Емилия Кузова Русева, Недялка Тодорова Попова и Теодора Богословова Василева,
по касационна жалба по реда на чл. 288 ГПК
срещу решение по гр.д. № 46/2008 на Бургаския
окръжен съд. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
1163
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Филип Панайотов Илиев
от Варна на Решение № 2134-8 по протокол № 21
от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Боровец-юг“
в частта относно имот в кв. 31, без номер, в който
попада ПИ 1587 по КП от 1996 г. Заинтересуваните
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
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за конституирането им като ответници по адм.
д. № 2252/2010 в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението, към което следва
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересувани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
1157
Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, е образувал адм. дело № 2341/2010 по жалба
на Цена Петкова Цветкова на приетия с Решение
№ 1732-13 от протокол № 17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от протокол № 18 от 13.11.2009 г.
на общинския съвет за одобряване на ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“, Варна, в частта на ПИ № 191.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок от обнародването на съобщението,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Цена Петкова Цветкова.
1158
Административният съд – Варна, ХІІІ състав, е образувал адм. д. № 2835/2010 по оспорване, предявено от Галина Дойкова Парчева
срещу Решение № 1732-13 от протокол № 17 от
13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от протокол № 18 от 13.11.2009 г. на общинския съвет за
одобряване на ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
Варна, в частта на ПИ № 1216. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок от
обнародване на съобщението, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заявителя като заинтересовано лице. Със заяв
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лението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Галина Дойкова Парчева.
1159
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 3564/2010, ХХІІ състав, по жалба на
Николай Крумов Ганчев срещу Решение № 240510 от 23 – 24 и 30 юни 2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и
чл. 16, ал. 1 ЗУТ е одобрен ПУП – ПРЗ на кв.
Св. Никола в частта на УПИ ІІІ-1412. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответник в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, по адм. д. № 3564/2010,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер – за чужденец, и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващия качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.
1212
Добричкият окръжен съд на основание чл. 679
ТЗ с разпореждане от 19.01.2011 г. по т. д. № 13/2011
насрочва съдебно заседание на 11.02.2011 г. в 9 ч.
в съдебната сграда, ет. ІІ, зала 6, за разглеждане
молбата на „Албена стил“ – АД, Добрич, за отмяна
на взетите решения от кредиторите на „Албена
стил“ – АД, Добрич, на 07.01.2011 г.
1154
Районният съд – гр. Бяла, гражданска колегия, II състав, призовава Юнус Карадаг с последен
адрес област Русе, община Бяла, гр. Бяла, бул.
Стефан Стамболов 21, вх. 2, ет. 7, ап. 19, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.03.2011 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 1020/2010,
заведено от Стефка А. Карадаг. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1014
Районният съд – гр. Левски, уведомява Атанас
Петров Башев с постоянен адрес Варна, район
„Приморски“, местност Баба Алино № 21, че има
образувано ч.гр.д. № 620/2009 по чл. 410 ГПК със
заявител „Чез Електро България“ – АД, по което
той е длъжник. В двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на съда за получаване
на съобщение по чл. 411 ГПК ведно с копие от
заповед за изпълнение и формуляр за възражение.
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Ако въпреки обнародването не се яви в съда в
посочения срок, книжата ще се приложат към
делото и ще се считат за редовно връчени.
962
Районният съд – гр. Пещера, гр. колегия,
II състав, призовава Мехмед Ипек, гражданин
на Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.03.2011 г. в 11 ч. като ответник по гр.д.
№ 16/2011, заведено от Гюлер Ахмедова Ипек.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1156
Софийският районен съд, 75 състав, призовава
Анка Нешева Илиева с последен известен адрес
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър,
бл. 27, вх. Д, ет. 1, ап. 75, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 08.03.2011 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 4856/2008. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1155

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска смесена масонска
ложа „Средец“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
09.03.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Мануш войвода
1, при дневен ред: промяна в наименованието на
сдружението; проект за решение: общото събрание
променя наименованието на сдружението, което
занапред ще бъде: „Ложа на Свободните Зидари за
Мъже и Жени на България – Средец“, като чл. 1 от
устава придобива следното съдържание: „Наименованието на сдружението е „Ложа на Свободните
Зидари за Мъже и Жени на България – Средец“.
ОС е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
1219
10. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при 104 ОУ „Захари Стоянов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 15.03.2011 г. в 18 ч. в учителската
стая на централната сграда, София, район „Триадица“, ул. Костентски водопад 60, при следния
дневен ред: 1. приемане на изменения и допълнения
в устава на сдружението; 2. приемане на отчета за
дейността на съвета на настоятелите за периода
2007 – 2009 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети за периода 2007 – 2009 г.; 4. приемане
на доклада на регистрирания одитор за периода
2007 – 2009 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на настоятелите за периода
2007 – 2009 г. и избиране на нов състав; 6. доклад
за отпаднали членове и приемане на нови членове на сдружението; 7. вземане на решения по
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. , на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на настоятелството да вземат участие лично или
чрез пълномощник на събранието.
1220
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3. – Управителният съвет на Българска федерация „Триатлон“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията
на 19.03.2011 г. в 11 ч. в София, бул. В. Левски 75,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на БФ „Триатлон“ и финансов отчет за
2010 г. и освобождаване на УС от отговорност; 2.
приемане на Наредба за спортно-състезателната
2011 г.; 3. приемане на Наредба за оценяване
дейността на спортните клубове – членове на БФ
„Триатлон“, през 2011 г.; 4. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. , на
същото място и при същия дневен ред.
1213
17. – Управителният съвет на сдружение „Ауди
Клуб България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 19.03.2011 г. в 10 ч. в София,
ул. Екзарх Йосиф 123, ет. 1, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в състава
на управителния съвет на сдружение „Ауди Клуб
България“; проект за решение – общото събрание
променя управителния съвет на сдружението; 2.
приемане на решение за промяна на седалището
и адреса на управление на сдружение „Ауди Клуб
България“; проект за решение – общото събрание
променя седалището и адреса на управление на
сдружение „Ауди Клуб България“; 3. приемане
промени в устава на сдружение „Ауди Клуб България“; проект за решение – общото събрание
приема направените предложения от управителния съвет за промени в устава на сдружението.
Поканват се всички членове да вземат участие
в заседанието на общото събрание лично или
чрез писмено упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението в сградата по адреса
на управление на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същата дата в 11 ч. , на същото
място и при същия дневен ред.
1218
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ленд Ровър Ентусиастс България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя покана
до членовете на сдружението да присъстват на
редовно общо събрание на 26.03.2011 г. в 12 ч.
в хотел „Вега“, намиращ се в София, бул. Г. М.
Димитров 75, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет на сдружението
през 2010 г.; 2. избор на членове на управителния
съвет и председател; 3. обсъждане на бюджета
на сдружението; 4. обсъждане на дейностите на
сдружението през 2011 г.; 5. разни.
1216
19. – Управителният съвет на сдружение
„Българска смесена масонска ложа „Хармония“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 05.04.2011 г. в 9 ч. в
София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 142, вх. А, ет. 2,
ап. 6, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
на решения на УС за приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. отчет за
дейността на сдружението; 3. освобождаване от
отговорност на УС на сдружението за дейността
през периода 2007 – 2010 г.; 4. промяна в устава
на сдружението; промяна на наименованието
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и на седалището на сдружението; 5. избор на нов
УС и контрольор на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
при същия дневен ред.
1217
138. – Управителният съвет на Бургаската
морска асоциация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на сдружението на 30.03.2011 г. в 17 ч. в заседателната зала на Института за регионални
стратегии – Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. отчет на управителния съвет за дейността за 2010 г.; 3. финансов отчет за 2010 г.; 4.
определяне размера на членския внос за 2011 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет и на контролния съвет за
дейността им за 2010 г.; 6. приемане на бюджет на
БМА за 2011 г.; 7. приемане на план за дейността
на БМА през 2011 г.; 8. разни. Регистрацията
на членовете за събранието ще започне в 16 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1206
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по автомоделни спортове на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 26.03.2011 г. в 10 ч. в заседателната зала на
СТМК – Враца, ул. Поп Андрей (Зорница) 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на БФАМС за 2010 г.; 2. отчет за работата на КС
на БФАМС за 2010 г.; 3. разни.
1203
17. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „В. Левски“ при Гимназия „В.
Левски“, гр. Исперих, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава свиква отчетно-изборно събрание на настоятелството на 10.03.2011 г. в
16,30 ч. в Гимназия „В. Левски“, гр. Исперих, ул.
Хан Аспарух 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на настоятелството за 2006 – 2010 г.;
2. освобождаване и приемане на членове на настоятелството; 3. избор на УС; 4. приемане на
изменения в устава на настоятелството; 5. разни.
Поканват се всички членове на Училищно настоятелство „В. Левски“ при Гимназия „В. Левски“,
гр. Исперих, да участват в събранието. При липса
на предвидения по устав кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 17,30 ч.
при същите дневен ред и място.
1164
20. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
при ОУ „Христо Ботев“, Калофер – „Калифер
войвода“, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на УН свиква общо събрание на
21.03.2011 г. в 18 ч. в Калофер, Читалище „Христо
Ботев“ – малка зала, при следния дневен ред:
1. годишен отчет на сдружението за 2010 г.; 2.
годишен финансово-счетоводен отчет за 2010 г.;
3. приемане на проектобюджета на УС на УН;
4. приемане план за работа на сдружението за
2011 г.; 5. приемане на нови членове; 6. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1205
12. – Управителният съвет на СКГ „Велбъжд“ – Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.04.2011 г. в 18 ч. на
стадион „Осогово“ при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба; 2. финансов отчет
за 2010 г. и проектобюджет за 2011 г.; 3. допълнение на устава; 4. освобождаване на членове на
УС и приемане на нови; 5. избор на председател
и УС на клуба.
1226
20. – Съветът на директорите на „Ден“ – АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на дружеството на 25.03.2011 г.
в 10 ч. в Пазарджик, ул. Кочо Честименски
26, вх. А, ет. 8, ап. 24, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през периода 2007 – 2010 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружеството за периода 2007 – 2010 г.; 3. приемане на
годишните финансови отчети за 2007, 2008, 2009
и 2010 г.; 4. вземане на решение за преобразуване
на дружеството в ООД.
1208
9. – Управителният съвет на сдружение „Армейски лекоатлетически спортен клуб – „Тракия
96“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на 23.03.2011 г. в 13 ч. в клуба на ССУ „Васил
Левски“, Пловдив, бул. Шести септември 1, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за спортно-състезателната дейност през отчетния период
2006 – 2010 г.; 2. отчетен доклад за финансовото
състояние през отчетния период 2006 – 2010 г.;
3. приемане на изменения в устава на сдружение
„АЛСК „Тракия – 96“; 4. избор на ново ръководство; 5. разни. Общото събрание ще се състои от
делегати, то е законно, ако присъстват делегати,
представляващи повече от половината членове.
Началото на регистрацията на делегатите е в
12,30 ч. Поканват се членовете лично или чрез
пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
1225
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зелени мостове“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.03.2011 г. в 17,30 ч. в Русе, ул. Църковна
независимост 16, ет. 4, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода
март 2010 – декември 2010 г.; 2. промяна устава на
сдружението; 3. промяна адреса на седалището и
управлението на сдружението; 4. освобождаване
на членове на УС; 5. избор на нови членове на
УС; 6. текущи въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1202
17. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Авто-мото спортен клуб „Самоков
рейсинг тим“ – Самоков, на основание чл. 15 от
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устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.03.2011 г. в 10 ч. в Самоков,
ул. Авксенти Велешки 12, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове в сдружение
с нестопанска цел „Авто-мото спортен клуб
„Самоков рейсинг тим“ – Самоков; 2. отчет за
дейността на „Авто-мото спортен клуб „Самоков
рейсинг тим“ – Самоков, за 2010 г.; 3. обсъждане
и вземане на решение за промени в устава на
сдружение с нестопанска цел „Авто-мото спортен
клуб „Самоков рейсинг тим“ – Самоков; 4. избор
на нов член на управителния съвет на сдружението
на мястото на подалия молба за освобождаване
Пламен Ангелов Николов. При липса на кворум
съгласно чл. 16, ал. 3 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневен ред на посочения адрес от
8 до 17 ч. всеки работен ден.
1207
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство при ГПЧЕ „Иван
Вазов“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 28.03.2011 г.
в 18 ч. в сградата на ГПЧЕ „Иван Вазов“ при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния и
контролния съвет; 2. избор на председател и нов
УС и КС; 3. разни.
1204
11. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „ЛРД Тервел“, гр. Тервел,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.03.2011 г. в 10 ч. в заседателната зала
на Община Тервел, гр. Тервел, ул. Св. Св. Кирил
и Методий, при следния дневен ред: 1. проверка
на легитимността и числеността на делегатите на
общото събрание, избрани от ловните дружини;
2. отчетен доклад за дейността на управителния
съвет и СЛР „ЛРД Тервел“ – гр. Тервел, през
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2010 г.; 3. отчет за финансовото и икономическото
състояние на СЛР „ЛРД Тервел“; 4. отчет на контролния съвет на СЛР „ЛРД Тервел“; 5. приемане
на финансовия план за основни дейности на СЛР
„ЛРД Тервел“; 6. определяне размера на членския
внос и други вноски към сдружението за 2010 г.;
7. промени в устава на сдружението във връзка
с приетите изменения в ЗЛОД и правилника за
прилагането му; 8. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място.
1214
19. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб „Спартак“, с. Първенец, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.04.2011 г. в 10 ч. в с. Първенец, ул. Патриарх
Евтимий 3, при следния дневен ред: 1. прекратяване членството в сдружението на лицата, които
са починали или вече не участват в дейността на
сдружението; 2. приемане на нов устав на сдружението; 3. освобождаване на досегашните членове
на органите на сдружението (без общо събрание);
4. избор на нови членове на органите на сдружението (без общо събрание) и нов представляващ
сдружението; 5. приемане на нови членове; 6. определяне размера, срока и начина на плащане на
членски внос от членовете на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1209
Димитър Петров Петров – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Айкидо клуб – Поморие“, в ликвидация по ф. д. № 665/98, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267
ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1215

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 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;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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