Утвърждавам:
/Сергей Цветарски - Председател на НСИ/

СПИСЪК НА СТАНДАРТНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НСП-2018
№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2

1

1.1.1
1.1.1.1

Наименование на показателя

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

3
4
5
ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
РАЖДАЕМОСТ
Година
по пол; по местоживеене
Раждания

Година

по пол; брачни и извънбрачни;
многоплодни; по местоживеене

Териториално ниво

Отговорник

6

7

общо за страната;
статистически райони;
области; общини, населени
места
общо за страната;
статистически райони;
области

Надежда Кърлежова

Надежда Кърлежова

1.1.1.2

Мъртвородени деца

Година

по пол, брачни и извънбрачни;
местоживеене

общо за страната;
статистически райони;
области

1.1.1.3

Живородени деца

Година

по пол

общо за страната;
статистически райони;
области; общини; населени
места

Година

по пол; брачни и извънбрачни; по възраст общо за страната;
на майката; по поредност на детето; по
статистически райони;
местоживеене; по ръст и тегло на детето области; общини

Година

година на раждане на майката;
общо за страната
гражданство на майката; страна на
раждане на майката; възраст на бащата;
по местоживеене на детето; по месеци на
раждане

Надежда Кърлежова

Надежда Кърлежова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.1.1.4
Коефициент на раждаемост

2

3

4

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

по местоживеене

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната;
статистически райони;
области; общини

7
Надежда Кърлежова

1.1.1.5

Тотален коефициент на плодовитост

Година

по местоживеене

общо за страната; области

Надежда Кърлежова

1.1.1.6

Средна възраст на майката при
раждане

Година

при раждане на първо дете; при раждане
на дете; по местоживеене

общо за страната; области

Надежда Кърлежова

1.1.2
1.1.2.1

СМЪРТНОСТ
Умирания

Година

по пол

общо за страната;
статистически райони;
области; общини; населени
места

Година

по пол и възраст на умрелите лица; по
местоживеене; месеци

общо за страната;
статистически райони;
области; общини

Година

година на раждане; гражданство; страна
на раждане; месеци

общо за страната

Детелина Попчева

1.1.2.2

Умрели деца на възраст до 1 година

Година

по пол; по навършени дни и месеци;
местоживеене

общо за страната;
статистически райони и
области

Детелина Попчева

1.1.2.3

Коефициенти на обща и детска
смъртност

Година

по пол; по местоживеене

общо за страната;
статистически райони и
области; общини

Детелина Попчева

1.1.3
1.1.3.1

ТАБЛИЦИ ЗА СМЪРТНОСТ
Смъртност и средна продължителност Година
на предстоящия живот на населението

по пол; по възраст; по местоживеене

общо за страната и области
(само по пол)

Детелина Попчева;
Ивайло Гавазки

1.1.3.2

Вероятности за умиране на
населението

Година

по пол; по възраст; по местоживеене

общо за страната

Детелина Попчева;
Ивайло Гавазки

1.1.3.3

Вероятности за доживяване

Година

по пол; по възраст; по местоживеене

общо за страната

Детелина Попчева;
Ивайло Гавазки

1.1.4

БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.1.4.1
Сключени бракове

Отчетен
период
4
Година

Година

5

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

6
общо за страната;
статистически райони;
области; общини; населени
места
по местоживеене; по поредност на брака; общо за страната;
семейно положение преди брака; по
статистически райони;
възраст на съпрузите
области; общини

7
Елка Якимова;
Светлана Илиева

по местоживеене

5

Отговорник

Елка Якимова;
Светлана Илиева

1.1.4.2

Бракоразводи

Година

по местоживеене; възраст на разведените общо за страната;
съпрузи; семейно положение на съпрузите статистически райони;
до брака; поредност на бракоразвода
области; общини

Елка Якимова;
Светлана Илиева

1.1.4.3

Коефициенти на брачност и
бракоразводност

Година

по местоживеене

общо за страната;
статистически райони;
области; общини

Елка Якимова;
Светлана Илиева

1.1.5
1.1.5.1

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ
Заселени лица

Година

по пол; местоживеене

Година

по пол; местоживеене; възраст; по
причини

общо за страната;
статистически райони;
области и общини, населени
Кръстина Петкова;
места
Камелия Благоева
общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Година

по пол; местоживеене

Година

по пол; местоживеене; възраст; по
причини

1.1.5.2

Изселени лица

1.1.5.3

Механичен прираст

Година

по пол; местоживеене  

1.1.5.4

Потоци на вътрешната миграция

Година

по пол; между статистическите райони;
между градовете и селата; между
областите

общо за страната;
статистически райони;
области и общини, населени
Кръстина Петкова;
места
Камелия Благоева
общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически райони и
области

Кръстина Петкова;
Камелия Благоева
Кръстина Петкова;
Камелия Благоева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.1.5.5
Нетен коефициент на миграция

6

7

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
по пол; местоживеене  

6
общо за страната;
статистически райони;
области и общини

7
Кръстина Петкова;
Камелия Благоева

1.1.6
1.1.6.1

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ
Емигранти

Година

по пол; възраст; гражданство; страна на
раждане; дестинация

общо за страната;
статистически райони

Кръстина Петкова;
Камелия Благоева

1.1.6.2

Имигранти

Година

по пол; възраст; гражданство; страна на
раждане; дестинация

общо за страната;
статистически райони

Кръстина Петкова;
Камелия Благоева

1.1.7
1.1.7.1

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ
Година
по местоживеене; пол; възраст
Население

1.1.7.2

Средногодишен брой на населението

Година

общо за страната;
статистически райони;
области; общини; населени
места

по гражданство; страна на раждане

общо за страната;
статистически райони

по местоживеене; пол

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически райони;
области; общини и населени
места

Надежда Кърлежова;
Детелина Попчева;
Мария Българова;
Венцислава Стоянова

Надежда Кърлежова;
Детелина Попчева;
Мария Българова;
Венцислава Стоянова

1.1.7.3

Естествено движение на населението

Година

1.1.7.4

Полово съотношение (жени на 1000
мъже)

Година

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

1.1.7.5

Структура по местоживеене

Година

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

1.1.7.6

Коефициент на възрастова зависимост Година

по пол

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Детелина Попчева;
Надежда Кърлежова

1.1.7.7

Коефициент на възрастова зависимост Година
(остаряване на населението)

по пол

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Детелина Попчева;
Надежда Кърлежова

по пол; местоживеене

Надежда Кърлежова;
Детелина Попчева;
Мария Българова;
Венцислава Стоянова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.1.7.8
Прогнози на населението
1.1.7.9

1.1.7.10

11

1.2.1
1.2.1.1

Прогнозен коефициент на възрастова
зависимост (относно старшите
възрасти)
Естествен прираст на 1000 души от
населението

Отчетен
период

Групировка/физически измерител
5

Териториално ниво

4
Година

по пол; възраст

6
общо за страната; области

Година

по пол

общо за страната; области

Година

по местоживеене

общо за страната;
статистически райони и
области; общини

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА
ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД
Година
среден годишен брой по класове
общо за страната;
Наети лица
професии; пол; пълно/непълно работно
статистически райони и
време; форма на собственост; по сектори области
на Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008)

Отговорник
7
Ивайло Гавазки;
Венцислава Стоянова
Ивайло Гавазки;
Венцислава Стоянова
Детелина Попчева;
Надежда Кърлежова

Тодор Давидков;
Eмилия Милошева

1.2.1.2

Средна работна заплата на наетите
лица по трудово или служебно
правоотношение

Година

по класове професии; пол; пълно/непълно общо за страната;
работно време; форма на собственост; по статистически райони и
области
сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

Тодор Давидков;
Eмилия Милошева

1.2.1.3

Разходи на работодателя за труд

Година

общо за страната

Тодор Давидков;
Eмилия Милошева

1.2.1.4

Структурен индикатор "Данъчна
тежест върху разходите за труд"
Структурен индикатор "Капан на
безработицата"
Структурен индикатор "Капан на
ниското възнаграждение за труд"
Структурен индикатор "Нетни заплати
и средна данъчна норма"
Структурен индикатор "Различие в
заплащането по пол"

Година

структура по елементи на разходите; по
сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната

Тодор Давидков;
Мартин Рендов
Тодор Давидков;
Мартин Рендов
Тодор Давидков;
Мартин Рендов
Тодор Давидков;
Мартин Рендов
Тодор Давидков

1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8

1.2.1.9

Година

общо за страната

Година

общо за страната

Година

общо за страната

Година

по сектори (B - S) на Класификацията на общо за страната
икономическите дейности (КИД-2008) за
предприятия с 10 и повече наети лица

Разходи на работодателите за труд на 1 Година
отработен час на наетите лица по
трудово или служебно правоотношение

по елементи на разходите; по сектори на
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008)

общо за страната

Тодор Давидков;
Горица Бакалова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.2.1.10
Разходи на работодателите за труд на
един нает по трудово или служебно
правоотношение

12

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
по елементи на разходите; по сектори на
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008)

6
общо за страната

7
Тодор Давидков;
Горица Бакалова

1.2.1.11

Брой приети по трудово или служебно
правоотношение

Година

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната

Тодор Давидков;
Даниела Велинова

1.2.1.12

Брой напуснали по трудово или
служебно правоотношение

Година

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната

Тодор Давидков;
Даниела Велинова

1.2.2
1.2.2.1

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА
Тримесечие;
Работна сила
Година

1.2.2.2

Коефициент на икономическа
активност

1.2.2.3

по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
Жана Герон

Тримесечие;
Година

по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
Жана Герон

Заети лица

Тримесечие;
Година

по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование; статус в
статистически райони и
заетостта; по класове професии; по
области
сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

Тодор Давидков;
Диана Тотева;
Николай Гърнев

1.2.2.4

Коефициент на заетост

Тримесечие;
Година

по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
Диана Тотева;
Николай Гърнев

1.2.2.5

Вариация на коефициентите на заетост Година
по статистически райони

1.2.2.6

Среден брой отработени часове от едно Тримесечие;
лице за седмица
Година

по пол; обществен/частен сектор;
заети/наети лица

1.2.2.7

Наети лица

Тримесечие;
Година

общо за страната

Тодор Давидков;
Диана Тотева

общо за страната

Тодор Давидков;
Николай Гърнев

по пол; местоживеене; пълно/непълно
общо за страната
работно време; постоянна/временна
работа; вид на сключения договор; форма
на собственост

Тодор Давидков;
Жана Герон

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.2.2.8
Безработни лица

Отчетен
период

7
Тодор Давидков;
Жана Герон;
Николай Гърнев

по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование
статистически райони и
области
по пол
общо за страната

Тодор Давидков;
Жана Герон;
Николай Гърнев
Тодор Давидков;
Николай Гърнев
Тодор Давидков;
Николай Гърнев

Тримесечие;
Година

1.2.2.10

Коефициент на продължителна
безработица

1.2.2.11

Вариация на коефициентите на
безработица по статистически райони

Тримесечие;
Година
Година

1.2.2.12

Лица извън работната сила

Тримесечие;
Година

1.2.2.13

Обезкуражени лица

Тримесечие;
Година

1.2.2.14

Коефициент на заетост на жените (15 64 навършени години) с най-малко
едно дете под 7 години
Относителен дял на лицата (0-17; 18-59
навършени години), живеещи в
домакинства без заети лица
Рано напуснали образование и
обучение
Относителен дял на младежите на 20 24 навършени години, със завършено
най-малко средно образование
Население на 25 - 64 навършени години
по степени на завършено образование

Година

1.2.2.17

1.2.2.18

Отговорник

5
6
по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование; наличие на
статистически райони и
предишна работа; причини за напускането области
й; начин на търсене на работа;
продължителност на безработицата

Коефициент на безработица

1.2.2.16

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година

1.2.2.9

1.2.2.15

Групировка/физически измерител

общо за страната
по пол; местоживеене; възрастови групи;
степени на образование; причини за
неактивност
по пол; местоживеене; възрастови групи;
степени на образование; наличие на
предишна работа; причини за напускането
й

Година

общо за страната;
статистически райони и
области
общо за страната

Тодор Давидков;
Жана Герон

общо за страната

Тодор Давидков;
Жана Герон

общо за страната

Тодор Давидков;
Жана Герон
Тодор Давидков;
Диана Тотева
Тодор Давидков;
Диана Тотева

Година

по пол

общо за страната

Година

по пол

общо за страната

Година

по пол; възрастови групи

общо за страната

Тодор Давидков;
Жана Герон

Тодор Давидков;
Диана Тотева;
Николай Гърнев

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
1.2.2.19
Относителен дял на населението на 25 - Година
64 навършени години, участващо в
образование и обучение

Групировка/физически измерител

Отговорник

6
общо за страната

7
Тодор Давидков;
Диана Тотева

по пол; по местоживеене

общо за страната; по
статистически райони

Тодор Давидков;
Николай Гърнев

общо за страната

Жана Герон;
Николай Гърнев

по пол

5

Териториално ниво

1.2.2.20

Заети лица на 20 - 64 навършени
години и коефициенти на заетост

1.2.2.21

Относителен дял на населението на 30 - Година
34 навършени години със завършено
висше образование

по пол

1.2.2.22

Тримесечие;
Население 15 и повече навършени
години (наблюдение на работната сила) Година

по пол; местоживеене; възрастови групи; общо за страната;
степени на образование; трудов статус
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
Диана Тотева;
Николай Гърнев

1.2.2.23

Непълно заети лица, желаещи и имащи Година
готовност да работят повече (брой;
относителен дял от всички заети - % )

по пол

общо за страната

Тодор Давидков;
Николай Гърнев

1.2.2.24

Лица, търсещи работа, но нямащи
готовност да започнат работа веднага
(брой; % към работната сила )

по пол

общо за страната

Тодор Давидков;
Диана Тотева

1.2.2.25

Година
Лица, имащи готовност да започнат
работа, но нетърсещи работа (брой; %
към работната сила )

по пол; възрастови групи (15-24, 25-54, 55- общо за страната
74 години); степени на образование

Тодор Давидков;
Жана Герон

1.2.2.26

Незаети и неучещи младежи

по пол;
по възрастови групи (15-24, 15-29
години)

Тодор Давидков;
Жана Герон

Тримесечие;
Година

Година

Година

общо за страната

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
15

1.3.1

ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ)

1.3.1.1

Деца в детските градини

Година

вид на детската градина, местонамиране - общо за страната
градове и села, пол на децата, възраст на
децата, форма на собственост на детската
градина
Вера Стефанова;
Анжелина Алексиева

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2

Отчетен
период

3

4

1.3.1.2

Нетен коефициент на записване на
децата в детските градини

Година

1.3.1.3

Педагогически персонал

Година

1.3.1.4

16

Наименование на показателя

1.3.2
1.3.2.1

Места и групи в детските градини

Година

Групировка/физически измерител
5
деца в детските градини

пол, възраст
педагогически персонал

вид на детската градина
места и групи в детските градини

Напуснали обучението

Година

степени на образованието; причина за
напускане
I - VIII клас в общообразователни и
специални училища

Отговорник

6
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
oбласти и общини

7
Анжелина Алексиева

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области

Вера Стефанова;
Анжелина Алексиева

общо за страната
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
oбласти и общини

общо за страната
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
oбласти и общини

ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛНО, ПРОГИМНАЗИАЛНО И ГИМНАЗИАЛНО)
Година
вид на училището; групи класове; пол;
общо за страната
Учащи
степен на професионална квалификация;
области на образованието
вид на училището

1.3.2.2

Териториално ниво

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
oбласти и общини
общо за страната
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
oбласти и общини

Вера Стефанова;
Анжелина Алексиева

Вера Стефанова;
Анжелина Алексиева

Вера Стефанова;
Бойко Боев

Вера Стефанова;
Бойко Боев

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
1.3.2.3
Второгодници в общообразователните Година
и специалните училища
Година
1.3.2.4
Нетен коефициент на записване на
населението
Година
1.3.2.5
Преподавателски персонал
1.3.2.6

1.3.2.7

1.3.2.8

Училища

Година

Паралелки в общообразователни,
специални и професионални училища

Година

Завършили

Година

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

5
вид на училището; групи класове

6
общо за страната

степени на образование

общо за страната

степен на преподаване; образование;
възраст; пол; вид на училището
вид на училището

общо за страната

вид на училището; групи класове (в
общообразователни и специални
училища)
вид на училището; степен на
образование; степен на професионална
квалификация; области на образованието

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
общо за страната

вид на училището; степен на образование общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области
вид на училището; степен на
общо за страната;
образование; степен на професионална
статистически зони;
квалификация
статистически райони;
области и общини
17

1.3.3
1.3.3.1

Отговорник
7
Вера Стефанова;
Бойко Боев
Вера Стефанова;
Бойко Боев
Вера Стефанова;
Бойко Боев
Вера Стефанова
Станислава Иванова

Вера Стефанова;
Бойко Боев

Вера Стефанова;
Бойко Боев

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕНИ "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР", "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР")
Година
образователно-квалификационна степен; общо за страната;
Студенти
вид на висшето училище; пол
статистически зони;
статистически райони;
области
образователно-квалификационна степен;
гражданство; форми на обучение; пол;
форма на собственост на ВУ; област на
образованието;
вид на висшето училище

общо за страната

Елена Цанкова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.3.3.2
Мобилни студенти

Отчетен
период
4
Година

1.3.3.3

Нетен коефициент на записване на
населението на възраст 19-23 г.

Година

1.3.3.4

Преподавателски състав

Година

Групировка/физически измерител
5
образователно-квалификационна степен;
страна на предходно образование

вид на висшето училище; пол; вид на
заетостта
вид на висшето училище; форма на
собственост на ВУ; академична длъжност;
пол; вид на заетостта;

1.3.3.5

Висши училища

Година

вид на ВУ

1.3.3.6

Завършили висше образование

Година

образователно-квалификационна степен;
вид на висшето училище; пол

образователно-квалификационна степен;
пол; област на образованието
18

19

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Елена Цанкова

общо за страната

Елена Цанкова
Свилен Кателиев

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области
общо за страната

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области

Елена Цанкова

Елена Цанкова

Елена Цанкова

общо за страната

1.3.4
1.3.4.1

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР")
Година
гражданство; форма на обучение; пол;
Докторанти
форма на собственост на ВУ/научна
организация; област на образованието

1.3.4.2

Завършили докторанти

1.3.5

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И
КОЛЕЖИ

Година

пол; област на образованието

общо за страната

Елена Цанкова;
Дилян Атанасов

общо за страната

Елена Цанкова;
Дилян Атанасов

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.3.5.1
Придобили степен на професионална
квалификация

20

1.3.6
1.3.6.1

21

1.4.1

22

Отчетен
период
4
Година

ФИНАНСОВИ ТАБЛИЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Година
Публични и частни разходи за
образованието

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
степен на професионална квалификация;
пол; форма на собственост на
образователната институция

6
общо за страната

7
Вера Стефанова;
Дилян Атанасов

степен на образование

общо за страната

Свилен Кателиев;
Дилян Атанасов

общо за страната;
статистически райони и
области

Давид Миланов

общо за страната

Давид Миланов

общо за страната

Давид Миланов

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ - КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

1.4.1.1

Издадени книги и брошури (поотделно Година
книгите и брошурите)

1.4.1.2

Издадени книги и брошури (общо)

Година

1.4.1.3

Дигитални издания

Година

1.4.1.4

Вестници

Година

десетична класификация; периодичност; общо за страната;
излизания - общо за страната
статистически райони и
заглавия; тираж - статистически райони и области
области

Давид Миланов

1.4.1.5

Списания и бюлетини

Година

периодичност; предназначение; заглавия; общо за страната
тираж

Давид Миланов

1.4.1.6

Периодични сборници

Година

десетична класификация; заглавия;
излизания; тираж

общо за страната

Давид Миланов

1.4.2

БИБЛИОТЕКИ

1.4.2.1

Библиотеки - библиотечен фонд,
посещения, читатели и зает
библиотечен фонд
Персонал в библиотеките

Година

брой

общо за страната и
статистически райони

Давид Миланов

Година

образование

общо за страната;
статистически райони и
области

Давид Миланов

1.4.2.2

десетична класификация; поредност на
издаване; предназначение - общо за
страната
заглавия; тираж - статистически райони и
области
десетична класификация; произход
(оригинална и преводна); език на
издаване; заглавия; тираж
десетична класификация

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.4.2.3
Продължаващи издания (вестници,
списания и бюлетини)
1.4.2.4
Други библиотечни документи
23

24

25

26

27

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

вид библиотека

Година

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Давид Миланов

вид библиотека

общо за страната

Давид Миланов

1.4.3

КИНА

1.4.3.1

Кина - места, екрани, прожекции и
посещения

Година

брой

общо за страната и
статистически райони

Давид Миланов

1.4.3.2

Прожектирани филми според
националността им - прожекции и
зрители

Година

по националност на филма

общо за страната;
статистически райони и
области

Давид Миланов

1.4.4

ФИЛМОВО ПРОИЗВОДСТВО

1.4.4.1

Произведени филми

Година

вид; предназначение на филмите

общо за страната

Давид Миланов

1.4.5

РАДИОПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

1.4.5.1

Радиооператори

Година

брой радиооператири

общо за страната,
статистически райони и
области

Давид Миланов

1.4.5.2

Радиопредавания

Година

по вид - общо за страната;
часове радиопредавания - по райони

общо за страната и
статистически райони

Давид Миланов

1.4.6

ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

1.4.6.1

Телевизионни оператори

Година

брой телевизионни оператори

Давид Миланов;
Бойко Боев

1.4.6.2

Телевизионни предавания

Година

по вид - общо за страната;
часове телевизионни предавания - по
райони

общо за страната,
статистически райони и
области
общо за страната и
статистически райони

1.4.7

СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

1.4.7.1

Театри - сцени, места, представления и
посещения

Година

брой

общо за страната,
статистически райони и
области

Давид Миланов;
Бойко Боев

1.4.7.2

Музикални и танцови колективи представления и посещения

Година

брой

общо за страната

Давид Миланов;
Бойко Боев

Давид Миланов;
Бойко Боев

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
Рецитали и концерти
1.4.7.3
28

29

31

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
брой и посещения по вид концерт

6
общо за страната

7
Давид Миланов;
Бойко Боев

1.4.8

МУЗЕИ

1.4.8.1

Музеи - посещения и експонати

Година

брой

общо за страната;
статистически райони и
области

Давид Миланов;
Бойко Боев

1.4.8.2

Персонал в музеите

Година

категория персонал

общо за страната;
статистически райони и
области

Давид Миланов;
Бойко Боев

1.4.8.3

Материална база на музеите (полезна
площ)

Година

по вид

Давид Миланов;
Бойко Боев

1.4.8.4

Организирани прояви в музеите

Година

по вид

общо за страната;
статистически райони и
области
общо за страната;
статистически райони и
области

1.4.9
1.4.9.1

ЧИТАЛИЩА
Читалища

Година

общо; в градовете; в селата

общо за страната;
статистически райони и
области

Анжелина Алексиева;
Давид Миланов

1.4.9.2

Културни и творчески дейности

Година

по вид

1.4.9.3

Любителско и художествено
творчество
Членове

Година

групи, участници и изяви по вид
творчество
по вид

общо за страната;
статистически райони
общо за страната;

1.5.1

общо за страната и
статистически райони
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
СИСТЕМА НА ЗДРАВНИ СМЕТКИ

Анжелина Алексиева;
Давид Миланов
Анжелина Алексиева;
Давид Миланов
Анжелина Алексиева;
Давид Миланов

1.5.1.1

Система на здравни сметки

Година

1.5.2

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

1.4.9.4

30

Отчетен
период

Година

разходи за здравеопазване по функции;
общо за страната
изпълнители и източник на финансиране;
класифицирани по Международната
класификация на здравните сметки на
Евростат; СЗО и ОИСР

Давид Миланов;
Бойко Боев

Евелин Йорданова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.5.2.1
Медицински персонал

33

34

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
лекари; лекари по дентална медицина и
медицински специалисти по здравни
грижи

6
общо за страната;
статистически райони;
области и общини

7
Евелин Йорданова;
Лариса Петкова;
Елена Карагинева

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.2.2

Лечебни и здравни заведения

Година

по видове лечебни и здравни заведения

1.5.2.3

Легла в лечебните и здравни заведения Година

по видове лечебни и здравни заведения

1.5.2.4

Лекари по специалности на основен
трудов договор

Година

лекари по специалности; в съответствие с общо за страната;
националната номенклатура на
статистически райони и
специалностите на Министерство на
области
здравеопазването

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.2.5

Медицински специалисти по здравни
грижи

Година

медицински специалисти по здравни
грижи по категории

общо за страната;
статистически райони и
области

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.2.6

Население на един лекар

Година

брой

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.2.7

Население на един лекар по дентална
медицина

Година

брой

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.2.8

Легла в лечебните заведения за
болнична помощ

Година

по видове легла; в съответствие със
статистическата групировка на Евростат

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната и
статистически райони

1.5.3

ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

1.5.3.1

Деца в домовете за медико-социални
грижи за деца към края на годината

Година

по възраст и пол

общо за страната

Лариса Петкова

1.5.3.2

Домове за медико-социални грижи за
деца

Година

брой

общо за страната

Лариса Петкова

1.5.3.3

Места в домовете за медико-социални
грижи за деца

Година

брой

общо за страната

Лариса Петкова

1.5.4

ДЕТСКИ ЯСЛИ

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

Евелин Йорданова;
Лариса Петкова;
Елена Карагинева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.5.4.1
Деца в детските ясли към края на
годината

35

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

брой; възраст

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната;
статистически райони;
области и общини

7
Лариса Петкова;
Чавдар Беязов

1.5.4.2

Детски ясли

Година

брой

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Лариса Петкова;
Чавдар Беязов

1.5.4.3

Места в детските ясли

Година

брой

общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Лариса Петкова;
Чавдар Беязов

1.5.5

УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ И СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ

1.5.5.1

Умирания по причини за смъртта

Година

по класове болести на Международната
класификация на болестите (10-та
ревизия); пол; възрастови групи

общо за страната;
статистически райони и
области

Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.5.2

Смъртност по причини

Година

Европейски хармонизиран списък на
причините; пол; възрастови групи

общо за страната;
статистически райони и
области

Евелин Йорданова;
Лариса Петкова;
Елена Карагинева

1.5.5.3

Мъртвораждания

Година

по класове болести на Международна
класификация на болестите (10-та
ревизия)

общо за страната

Евелин Йорданова;
Елена Карагинева

1.5.5.4

Мъртвораждания на 1 000 живородени Година

по класове болести на Международна
класификация на болестите (10-та
ревизия)

общо за страната

Евелин Йорданова;
Елена Карагинева

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ
37

1.6.1

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

1.6.1.1

Общ доход

Тримесечно

източници на доход (Класификация на
доходите)

общо за страната

Годишно

източници на доход (Класификация на
доходите)

общо за страната;
статистически райони и
области

Росица Балъкова;
Петя Манахова;

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2

1.6.1.2

1.6.1.3

Наименование на показателя
3

Паричен доход

Общ разход

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Годишно

5
6
източници на доход в групировки по:
общо за страната
местоживеене; размер на домакинството;
брой на децата; брой на заетите; наличие
на пенсионери; професионален и
социално-икономически статус на главата
на домакинството; подоходни и децилни
групи

Тримесечно

източници на доход (Класификация на
доходите)

общо за страната

Годишно

източници на доход (Класификация на
доходите)

Годишно

източници на доход в групировки по:
местоживеене; размер на домакинството;
брой на децата; брой на заетите; наличие
на пенсионери; професионален и
социално-икономически статус на главата
на домакинството; подоходни и децилни
групи

общо за страната;
статистически райони и
области
общо за страната

Тримесечно

групи разходи (Класификация на
индивидуалното потребление по цели
(КОИКОП))

общо за страната

Годишно

групи разходи (Класификация на
индивидуалното потребление по цели
(КОИКОП))

общо за страната;
статистически райони и
области

Отговорник
7
Петя Манахова;
Александра Андреева

Росица Балъкова;
Петя Манахова;
Александра Андреева

Росица Балъкова;
Петя Манахова;
Александра Андреева

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2

1.6.1.4

1.6.1.5

Наименование на показателя
3

Паричен разход

Потребление

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Годишно

5
6
групи разходи в групировки по:
общо за страната
местоживеене; размер на домакинството;
брой на децата; брой на заетите; наличие
на пенсионери; професионален и
социално-икономически статус на главата
на домакинството; подоходни и децилни
групи

Тримесечно

групи разходи (Класификация на
индивидуалното потребление по цели
(КОИКОП))

общо за страната

Годишно

групи разходи (Класификация на
индивидуалното потребление по цели
(КОИКОП))

общо за страната;
статистически райони и
области

Годишно

групи разходи в групировки по:
общо за страната
местоживеене; размер на домакинството;
брой на децата; брой на заетите; наличие
на пенсионери; професионален и
социално-икономически статус на главата
на домакинството; подоходни и децилни
групи

Тримесечно

основни групи хранителни продукти и

Годишно

основни групи хранителни продукти и
общо за страната;
напитки
статистически райони и
основни групи хранителни продукти и
общо за страната
напитки в групировки по: местоживеене;
размер на домакинството; брой на децата;
брой на заетите; наличие на пенсионери;
професионален и социално-икономически
статус на главата на домакинството;
подоходни и децилни групи

Годишно

Отговорник
7
Александра Андреева

Росица Балъкова;
Петя Манахова;
Александра Андреева

общо за страната

Росица Балъкова;
Петя Манахова;
Александра Андреева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.6.1.6
Жилищни условия на домакинствата

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Годишно

5
6
тип на жилището; брой стай; полезна
общо за страната
площ; местоживеене по: наличие на
водопровод; канализация; електричество;
баня и тоалетна в жилището

7
Росица Балъкова

1.6.1.7

Снабденост на домакинствата със
стоки за дълготрайна употреба

Годишно

тип на жилището; местоживеене
общо за страната
подоходни и децилни групи по:
автомобили; телевизори; автоматични
перални; хладилници и фризери;
телефони; компютри; климатици и други
в жилището

Росица Балъкова

1.6.1.8

Средни цени и купени количества
основни стоки от домакинствата

Годишно

средните цени на купените стоки са
общо за страната
изчислени въз основа на регистрираните
от домакинството покупки независимо от
това къде са реализирани; купените
количества хранителни продукти са
представени средно на домакинство, а
количествата нехранителни стоки средно на 100 домакинства

Ирина Тошева

1.6.1.9

Покупателна способност

Годишно

покупателната способност се изчислява с общо за страната
годишния паричен или общ доход на
домакинството

Ирина Тошева

38 и 1.6.2
39
1.6.2.1

1.6.2.2

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ (SILC)
Монетарна бедност

Година

равнище на бедност за страната; по пол; общо за страната,
възрастови групи; тип на домакинството; статистически райони,
по икономически статус; преди
области
социалните трансфери

Десислава Димитрова;
Расим Рюстем

Материални лишения

Година

процент от домакинствата с лишения
свързани с жилището, недостиг на
финансови средства; притежание на
предмети с дълготрайна употреба

Десислава Димитрова;
Расим Рюстем

общо за страната,
статистически райони,
области

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.6.2.3
Лица живеещи в домакинства с нисък
интензитет на икономическа
активност
1.6.2.4

Население в риск от бедност и
социално изключване

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
лица живеещи в домакинства с нисък
общо за страната,
интензитет на икономическа активност по статистически райони,
възрастови групи и по пол
области

7
Десислава Димитрова;
Расим Рюстем;

Година

комбиниран показател включващ лицата общо за страната,
живеещи в риск от бедност, материални статистически райони,
лишения и в домакинства с нисък
области
интензитет на икономическа активност по
пол и възрастови групи

Десислава Димитрова;
Расим Рюстем

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
41

1.7.1

ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИКА НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА (ESSPROS) - основен модул, модул за получателите на пенсии и модул за нетните

1.7.1.1

Приходи за социална защита

Година

по източници; разпределение по схеми

общо за страната

Цвета Цонкова;
Александра Андреева;
Георги Марков

1.7.1.2

Разходи за социална защита

Година

разходи по функции; разпределение по
схеми

общо за страната

Цвета Цонкова;
Александра Андреева;
Георги Марков

1.7.1.3

Изплатени обезщетения

Година

изплатени обезщетения по функции;
разпределение по схеми

общо за страната

Цвета Цонкова;
Александра Андреева;
Георги Марков

ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ
43

1.8.1
1.8.1.1

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА
Година
по глави от НК и по видове престъпления общо за страната;
Престъпления по изход на делата
статистически райони и
области

1.8.1.2

Престъпления, завършили с осъждане

Година

Адриана Тетевенска;
Диана Савчева

по глави от НК; по видове престъпления; общо за страната;
Адриана Тетевенска;
пол; възраст
статистически райони,
Диана Савчева
области и по
местоизвършване на
престъплението - по общини

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
1.8.1.3
Осъдени лица

45

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
7
по глави от НК; по видове престъпления; общо за страната;
Евелин Йорданова;
пол; възраст; наложени наказания
статистически райони и
Адриана Тетевенска;
области и по
Диана Савчева
местоизвършване на
престъплението - по общини

Година

по глави от НК и по видове престъпления; общо за страната;
изход на делата            
статистически райони и
области

Адриана Тетевенска;
Диана Савчева

пол

1.8.1.4

Обвиняеми лица

1.8.1.5

Година
Осъдени лица на 100 хил. души от
наказателно отговорното население (14
и повече години)

общо за страната;
статистически райони и
области

Евелин Йорданова;
Адриана Тетевенска

1.8.1.6

Година
пол
общо за страната;
Осъдени непълнолетни лица на 100
хил. души от населението на възраст
статистически райони и
14 - 17 години
области
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Година
пол и възраст      
общо за страната;
Малолетни и непълнолетни лица,
водени на отчет в детските
статистически райони и
педагогически стаи
области

Евелин Йорданова;
Адриана Тетевенска

1.8.2.2

Малолетни и непълнолетни лица,
извършители на престъпления

Година

Евелин Йорданова;
Адриана Тетевенска

1.8.2.3

Малолетни и непълнолетни лица с
наложени възпитателни мерки

Година

по видове престъпления; пол и възраст      общо за страната;
статистически райони и
области
пол и възраст; по видове престъпления и общо за страната;
противообществени прояви    
статистически райони и
области

1.8.2.4

Малолетни и непълнолетни лица,
пострадали от престъпления

Година

по видове престъпления; пол и възраст

общо за страната;
статистически райони и
области

Евелин Йорданова;
Адриана Тетевенска

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

1.8.2
1.8.2.1

48 и 2.1.1
55 2.1.1.1

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
ТЕМА 2.1 ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП) - национално ниво
Тримесечие; по текущи и съпоставими цени (по цени
Брутен вътрешен продукт (БВП)
Година
на предходната година; по цени на 2010
г.)

Адриана Тетевенска

Адриана Тетевенска

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.1.1.2
Индивидуално крайно потребление

Отчетен
период
4
Тримесечие;
Година

2.1.1.3

Крайни потребителски разходи на
домакинствата

Тримесечие;
Година

2.1.1.4

Крайните потребителски разходи на
НТО, обслужващи домакинствата

Тримесечие;
Година

2.1.1.5

Тримесечие;
Година

2.1.1.7

Крайни потребителски разходи на
правителството за индивидуално
потребление
Крайни потребителски разходи на
правителството за колективно
потребление
Бруто капиталообразуване

2.1.1.8

Бруто образуване в основен капитал

2.1.1.9

Изменение на запасите

Тримесечие;
Година

2.1.1.10

Износ на стоки и услуги

Тримесечие;
Година

2.1.1.11

Износ на стоки

Тримесечие;
Година

2.1.1.12

Износ на услуги

Тримесечие;
Година

2.1.1.13

Внос на стоки и услуги

Тримесечие;
Година

2.1.1.14

Внос на стоки

Тримесечие;
Година

2.1.1.6

Тримесечие;
Година
Тримесечие;
Година
Тримесечие;
Година

Групировка/физически измерител
5
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Елена Бакалова;
Марин Гергов

общо за страната

Дилян Цоцов;
Величка Чечева

общо за страната

Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Лиляна Дудева;
Веселинка Горанова
Лиляна Дудева;
Веселинка Горанова

общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната

Елена Бакалова;
Ирена Давидкова

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.1.1.15
Внос на услуги

Отчетен
период
4
Тримесечие;
Година

Групировка/физически измерител
5
по текущи и съпоставими цени (по цени
на предходната година; по цени на 2010
г.)
по текущи цени

Териториално ниво
6
общо за страната

7
Елена Бакалова;
Марин Гергов

общо за страната

Елена Бакалова;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова

Брутен вътрешен продукт на човек от
населението
Индекси на физическия обем на БВП

Тримесечие;
Година
Тримесечие;
Година

2.1.1.18

Индекси на физическия обем на
индивидуално потребление

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

2.1.1.19

Индекси на физическия обем на
колективно потребление

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

2.1.1.20

Индекси на физическия обем на бруто
образуване на основен капитал

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

2.1.1.21

Индекси на физическия обем на износ
на стоки и услуги

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

2.1.1.22

Индекси на физическия обем на внос
на стоки и услуги

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

2.1.1.23

Брутна добавена стойност

Тримесечие;
Година

2.1.1.24
2.1.1.25

Данъци минус субсидии върху
продуктите
Брутна продукция

Тримесечие;
Година
Година

2.1.1.26

Междинно потребление

Година

2.1.1.27

Индекси на физическия обем на
брутната добавена стойност

Тримесечие;
Година

по текущи и съпоставими цени;
Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10
по текущи и съпоставими цени; общо за
икономиката
по текущи и съпоставими цени;
Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10
по текущи и съпоставими цени;
Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10
предходната година=100%; съответно
тримесечие на предходната година=100%;
Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10

2.1.1.16
2.1.1.17

Отговорник

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.1.1.28
Индекси на физическия обем на
брутната продукция

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%;
Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10

Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

2.1.1.30

Компенсация на наетите лица

Тримесечие;
Година

2.1.1.34

2.1.1.35

2.1.1.36

2.1.1.37

2.1.2
2.1.2.1

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

Година

2.1.1.33

Териториално ниво

5
6
предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%;
Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10

Индекси на физическия обем на
междинното потребление

2.1.1.32

Групировка/физически измерител

4
Година

2.1.1.29

2.1.1.31

49

Отчетен
период

по текущи цени; Агрегирани
номенклатури на икономически дейности
А10
Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
Работна заплата
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
Социалноосигурителни вноски
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
Други данъци върху производството
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
Други субсидии върху производството Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
Брутен опериращ излишък/брутен
смесен доход
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
Потребление на основен капитал
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
Нетен опериращ излишък/нетен смесен Тримесечие; по текущи цени; Агрегирани
доход
Година
номенклатури на икономически дейности
А10
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП) - РЕГИОНАЛНО НИВО
Година
по текущи цени
Брутен вътрешен продукт (БВП)

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната

Марин Гергов;
Поля Върбанова

общо за страната;
статистически райони и
области

Юлия Панайотова;
Милен Колев

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.1.2.2
БВП на човек от населението

50

2.1.2.3

Брутна добавена стойност (БДС)

2.1.3
2.1.3.1

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
БДС на един зает

2.1.3.2

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител
по текущи цени

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната;
статистически райони и
области
общо за страната;
статистически райони и
области

7
Юлия Панайотова;
Милен Колев

Година

Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А3

Тримесечие;
Година

по текущи и съпоставими цени;
Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А3

общо за страната

Марин Гергов;
Величка Чечева

БДС на един зает - Индекс на
физически обем на един зает

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%;
Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А3

Марин Гергов;
Величка Чечева

2.1.3.3

БДС на един отработен човекочас

Тримесечие;
Година

по текущи и съпоставими цени;
Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А3

общо за страната

Марин Гергов;
Величка Чечева

2.1.3.4

БДС на един отработен човекочас Индекс на физически обем на един
отработен човекочас

Тримесечие;
Година

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%;
Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А3

Марин Гергов;
Величка Чечева

2.1.3.5

БВП на един зает

по текущи и съпоставими цени

2.1.3.6

БВП на един зает - Индекс на
физически обем на един зает

Тримесечие;
Година
Тримесечие;
Година

Марин Гергов;
Величка Чечева
Марин Гергов;
Величка Чечева

2.1.3.7

БВП на един отработен човекочас

по текущи и съпоставими цени

2.1.3.8

БВП на един отработен човекочас Индекс на физически обем на един
отработен човекочас

Тримесечие;
Година
Тримесечие;
Година

51 и 2.1.4
56 2.1.4.1

общо за страната

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%
общо за страната

предходната година=100%; съответно
общо за страната
тримесечие на предходната година=100%

НЕФИНАНСОВИ СМЕТКИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
Брутна добавена стойност по базисни Тримесечие; институционални сектори (сектори
Година
цени
държавно управление и останал свят)

общо за страната

Юлия Панайотова;
Милен Колев

Марин Гергов;
Величка Чечева
Марин Гергов;
Величка Чечева

Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.1.4.2
Нето данъци върху продуктите, мита
върху вноса, ДДС

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година

5
институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

6
общо за страната

2.1.4.3

Брутен вътрешен продукт

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.4

Външнотърговско салдо на стоки и
услуги

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.5

Опериращ излишък/смесен доход,
бруто

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.6

Първични доходи - получени минус
платени

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.7

Салдо на първичните доходи,
бруто/брутен национален доход

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.8

Текущи трансфери - получени минус
платени

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.9

Разполагаем доход, бруто

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.10

Разходи за крайно потребление

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.11

Фактическо крайно потребление

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.12

Спестяване, бруто/текущо външно
салдо

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.13

Капиталови трансфери - получени
минус платени

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.14

Бруто образуване на основен капитал

Тримесечие;
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление)

общо за страната

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.1.4.15
Изменение на запасите

52

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година

5
институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

6
общо за страната

2.1.4.16

Нето предоставени (+)/нето получени (- Тримесечие;
) заеми
Година

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.4.17

Брутен национален доход

институционални сектори (сектори
държавно управление и останал свят)

общо за страната

2.1.5
2.1.5.1

ТАБЛИЦИ "РЕСУРС-ИЗПОЛЗВАНЕ"
Година
Внос на стоки и услуги

общо за страната

2.1.5.2

Данъци минус субсидии върху
продуктите
Търговски и транспортни надбавки

Година

Година

2.1.5.7

Крайни потребителски разходи на
домакинствата
Крайни потребителски разходи на
нетърговските организации
обслужващи домакинствата
Крайни потребителски разходи на
държавното управление
Бруто образуване на основен капитал

по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64
по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64
по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64
по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64
по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64

2.1.5.8

Износ на стоки и услуги

Година

2.1.6
2.1.6.1

ФИНАНСОВИ СМЕТКИ
Нето изменение на финансови активи

2.1.6.2
2.1.6.3

2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.5.5

2.1.5.6

53

Отчетен
период

2.1.6.4
2.1.6.5

Тримесечие

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова
Елена Бакалова;
Марин Гергов;
Юлия Панайотова

общо за страната

Величка Чечева;
Ирена Давидкова
Маргарита Цветкова

общо за страната

Маргарита Цветкова

общо за страната

Дилян Цоцов

общо за страната

Елена Бакалова

по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64
по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64
по текущи цени; Агрегирана
номенклатура на продуктите P64

общо за страната

Нина Ралчева

общо за страната

Маргарита Цветкова

общо за страната

Величка Чечева;
Ирена Давидкова

Година

институционални сектори; финансови
инструменти

общо за страната

Десислава Малинкова;
Петър Каменов

Нето изменение на финансови пасиви

Година

общо за страната

Нетна стойност на финансовите
операции
Баланс (наличности) на финансови
активи
Баланс (наличности) на финансови
пасиви

Година

институционални сектори; финансови
инструменти
институционални сектори
институционални сектори; финансови
инструменти
институционални сектори; финансови
инструменти

общо за страната

Десислава Малинкова;
Петър Каменов
Десислава Малинкова;
Петър Каменов
Десислава Малинкова;
Петър Каменов
Десислава Малинкова;
Петър Каменов

Година

Година
Година
Година

Година
Година

общо за страната

общо за страната

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
Година
2.1.6.6
Нетна стойност на наличностите от
финансови активи и пасиви
ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ
57 2.2.1
ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ
Тримесечие
2.2.1.1
Заети лица
2.2.1.2

58 и 2.3.1
59 2.3.1.1

Отработени човекочасове

Тримесечие

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

5
институционални сектори

6
общо за страната

7
Десислава Малинкова;
Петър Каменов

Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10

общо за страната

Марин Гергов;
Величка Чечева

Агрегирани номенклатури на
икономически дейности А10

общо за страната

Марин Гергов;
Величка Чечева

общо за страната

Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА
НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
Година
сектор "Държавно управление"
Брутна продукция

2.3.1.2

Пазарна продукция и продукция за
собствено крайно потребление

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.3

Друга непазарна продукция Плащания за друга непазарна
продукция
Друга непазарна продукция - Друга
непазарна продукция, друга

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.6

Пазарна продукция, продукция за
собствено крайно потребление и
плащания за друга непазарна
продукция
Междинно потребление

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.7

Брутна добавена стойност

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.8

Потребление на основен капитал

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.9

Нетна добавена стойност

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.4

2.3.1.5

Отговорник

Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.1.10
Компенсация на наетите, платена

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година

5
сектор "Държавно управление"

6
общо за страната

2.3.1.11

Други данъци върху производството,
платени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.12

Опериращ излишък, нето

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.13

Данъци върху производството и вноса, Тримесечие;
получени
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.14

Данък добавена стойност

Тримесечие

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.15

Доход от собственост, получен (1)

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.16

Субсидии, платени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.17

Доход от собственост, платен

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.18

Доход от собственост, платен - Лихви

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.19

Доход от собственост, платен - Друг
доход от собственост, платен

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.20

Салдо на първичните доходи, нето

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.21

Текущи данъци върху дохода,
имуществото и други, получени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.22

Социалноосигурителни вноски,
получени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.1.23
Фактически осигурителни вноски

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година

5
сектор "Държавно управление"

6
общо за страната

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

2.3.1.24

Условни осигурителни вноски

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.25

Други текущи трансфери, получени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.26

Текущи данъци върху дохода,
имуществото и други, платени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.27

Социални помощи без социални
трансфери в натура, платени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.28

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

2.3.1.30

Социални трансфери в натура,
свързани с разходи върху
производството за пазарни
производители и съпътстващи
домакинствата, платени
Социални помощи, без социални
трансфери в натура и социални
трансфери в натура, свързани с разходи
върху производството за пазарни
производители и съпътстващи
домакинствата, платени
Други текущи трансфери, платени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.31

Разполагаем доход, нето

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.32

Разходи за крайно потребление

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.33

Разходи за индивидуално потребление

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

2.3.1.29

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.1.34
Разходи за колективно потребление

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година

5
сектор "Държавно управление"

6
общо за страната

2.3.1.35

Спестяване, бруто

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.36

Спестяване, нето

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.37

Капиталови трансфери, получени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.38

Данъци върху капитала, получени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.39

Капиталови трансфери, платени

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.40

Бруто капиталообразуване

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.41

Бруто образуване на основен капитал

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.42

Изменение на запасите и придобиване
минус намаление на ценности

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.43

Придобиване минус намаление на
нефинансови непроизведени активи

Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.44

Бруто капиталообразуване и
придобиване минус намаление на
нефинансови непроизведени активи
Нето предоставени (+)/Нето получени () заеми

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Общо разходи

Тримесечие;
Година

сектор "Държавно управление"

общо за страната

2.3.1.45

2.3.1.46

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.1.47
Общо приходи

61

4
Тримесечие;
Година

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

5
сектор "Държавно управление"

6
общо за страната

сектор "Държавно управление"

общо за страната

Отговорник
7
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова
Елена Бакалова;
Юлия Панайотова;
Поля Върбанова

2.3.1.48

Нето предоставени (+)/Нето получени (- Година
) заеми, от нотификационните таблици

2.3.2
2.3.2.1

НОТИФИКАЦИОННИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЪЛГА И ДЕФИЦИТА НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
Година
по подсектори на сектор "Държавно
общо за страната
Елза Барбова
Нето получени (-)/нето предоставени
управление"
заеми (+)
Година
по категории финансови инструменти
общо за страната
Елза Барбова
Консолидиран брутен дълг на
"Държавно управление"
РАЗХОДИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВНО
Година
общо и по подсектори на сектор
общо за страната
Елена Бакалова;
Бруто капиталообразуване и
придобиване минус намаление на
"Държавно управление"; по
Нина Ралчева
нефинансови непроизведени активи
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
Година
общо и по подсектори на сектор
общо за страната
Елена Бакалова;
Бруто капиталообразуване
"Държавно управление"; по
Нина Ралчева
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
Година
общо и по подсектори на сектор
общо за страната
Елена Бакалова;
в т.ч. бруто образуване на основен
капитал
"Държавно управление"; по
Нина Ралчева
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
Година
общо и по подсектори на сектор
общо за страната
Елена Бакалова;
Придобиване минус намaлeние на
нефинансови непроизведени активи
"Държавно управление"; по
Нина Ралчева
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
Година
общо и по подсектори на сектор
общо за страната
Елена Бакалова;
Компенсация на наетите
"Държавно управление"; по
Нина Ралчева
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
Година
общо и по подсектори на сектор
общо за страната
Елена Бакалова;
Субсидии
"Държавно управление"; по
Нина Ралчева
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )

2.3.2.2
62

Отчетен
период

2.3.3
2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.2.1

2.3.3.2.2

2.3.3.3

2.3.3.4

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.3.5
Доход от собственост

2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.7.1

Отчетен
период
4
Година

Година
Социални помощи без социални
трансфери в натура и социални
трансфери в натура, свързани с разходи
върху производството за пазарни
производители и съпътстващи
домакинствата
Междинно потребление, други данъци Година
върху производството, текущи данъци
върху дохода, имуществото и други,
корекция в измененнието на нетната
стойност на активите на
домакинствата в резервите на
пенсионните фондове
Година
Междинно потребление

2.3.3.8

Година
Други данъци върху производството
плюс текущи данъци върху дохода,
имуществото и други плюс корекция в
изменението на нетната стойност на
активите на домакинствата в
резервите на пенсионните фондове
Година
Други текущи трансфери

2.3.3.9

Капиталови трансфери

Година

2.3.3.9.1

в т.ч. инветиционни субсидии

Година

2.3.3.7.2

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )

6
общо за страната

7
Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.3.10
Общо разходи

63

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител
5
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )
общо и по подсектори на сектор
"Държавно управление"; по
Класификацията на функциите на
държавното управление (КОФОГ )

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Елена Бакалова;
Нина Ралчева

общо за страната

Елена Бакалова;
Нина Ралчева

2.3.3.11

Разходи за крайно потребление

2.3.4

ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ЗА "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"

2.3.4.1

Данъци върху производството и вноса

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.2

Данъци върху продуктите

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.3

Данъци върху вноса, без ДДС и митата Година
върху вноса

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.4

Данъци върху продуктите, без ДДС и
данъци върху вноса

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.5

Други данъци върху производството

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.6

Текущи данъци върху дохода,
имуществото и други

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.7

Данъци върху дохода

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.8

Други текущи данъци

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

Година

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.3.4.9
Данъци върху капитала

64

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

7
Елена Нинова Петрова

2.3.4.10

Постъпления от данъци - общо

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.11

Общо постъпления от данъци и
осигурителни вноски след приспадане
на сумите, които са начислени, но
които е малко вероятно да бъдат
събрани

Година

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.3.4.12

Общо постъпления от данъци и нетни Година
осигурителни вноски (включително
условните осигурителни вноски) след
приспадане на сумите, които са
начислени, но които е малко вероятно
да бъдат събрани

по подсектори на ДУ (централно; местно; общо за страната
социално осигуряване); институции на ЕС

Елена Нинова Петрова

2.4.1
2.4.1.1

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ
БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД (БНД) ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ
Година
по пазарни цени
Брутен национален доход (БНД)

общо за страната

Елена Бакалова;
Марин Гергов

по раздел; група и клас на Класификация общо за страната
на индивидуалното потребление по цели
за изчисляване на индексите на
потребителските цени (КОИКОП);
процент на изменение

Албена Данчева

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ
66

2.5.1

ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ

2.5.1.1

Индекс на потребителските цени
(ИПЦ)

Месец

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
2.5.1.2
Хармонизиран индекс на
потребителските цени (ХИПЦ)

67

72

Отчетен
период
Месец

4

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
6
по раздел; група и клас на Класификация общо за страната
на индивидуалното потребление по цели
за изчисляване на индексите на
потребителските цени (КОИКОП);
процент на изменение

7
Албена Данчева

по раздел на Класификация на
индивидуалното потребление по цели за
изчисляване на индексите на
потребителските цени (КОИКОП);
процент на изменение

Албена Данчева

2.5.1.3

Индекс на цените на малка по състав
кошница (ИЦМК)

2.5.2

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩА

2.5.2.1

Индекс на цените на жилищата (HPI )

2.5.3

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРАВНЕНИЯ - ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ

2.5.3.1

Паритети на покупателната способност Година
на ниво БВП

37 европейски страни-партньори по ПЕС; общо за страната
стандарти на покупателната спопосбност
(СПС)

ЕВРОСТАТ;
Русин Русинов;
Мартин Сомов

2.5.3.2

Индекси на равнища на цени

Година

37 европейски страни-партньори по ПЕС; общо за страната
стандарти на покупателната спопосбност
(СПС); %

ЕВРОСТАТ;
Русин Русинов;
Мартин Сомов

2.5.3.3

БВП на човек от населението в
стандарти на покупателната
способност

Година

37 европейски страни-партньори по ПЕС; общо за страната
стандарти на покупателната спопосбност
(СПС)

ЕВРОСТАТ;
Русин Русинов;
Мартин Сомов

2.5.3.4

Индекси на физически обем на БВП на Година
човек от населението в стандарти на
покупателната способност

37 европейски страни-партньори по ПЕС; общо за страната
стандарти на покупателната спопосбност
(СПС); %

ЕВРОСТАТ;
Русин Русинов;
Мартин Сомов

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Месец

Тримесечие

общо за страната

новопостроени и съществуващи жилища; общо за страната; по
Палмира Фарах
процент на изменение
статистически зони;
по статистически райони; за
шестте града в България с
население над 120 000
жители

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2

73, 74, 3.1.1.1
82 и 3.1.1.1.1
83

3.1.1.1.2

3.1.1.1.3

3.1.1.1.4

Наименование на показателя

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

3
4
5
6
7
ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪСТАВЯЩИ БАЛАНС И ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
Година
по сектори на Класификацията на
общо за страната;
Светослава Филипович;
Брой предприятия
икономическите дейности (КИД-2008); по статистически райони
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
големина на предприятията според броя
Татяна Николова;
на заетите лица
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова
Година
по сектори на Класификацията на
общо за страната
Светослава Филипович;
Произведена продукция
икономическите дейности (КИД-2008)
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова
Година
по сектори на Класификацията на
общо за страната
Светослава Филипович;
Оборот
икономическите дейности (КИД-2008); по
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
големина на предприятията според броя
Татяна Николова;
на заетите лица
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова
Добавена стойност по факторни
разходи

Година

по сектори на Класификацията на
общо за страната
икономическите дейности (КИД-2008); по
големина на предприятията според броя
на заетите лица

Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.1.5
Разходи за възнаграждения

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

6
общо за страната;
статистически райони

7
Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. - Маринова

общо за страната

Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. - Маринова

3.1.1.1.6

Разходи за персонала

Година

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

3.1.1.1.7

Заети лица

Година

по сектори на Класификацията на
общо за страната;
икономическите дейности (КИД-2008); по статистически райони
големина на предприятията според броя
на заетите лица

Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова

3.1.1.1.8

Покупки на стоки и услуги

Година

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова

общо за страната

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.1.9
Дълготрайни материални активи

75

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
по сектори на Класификацията на
общо за страната;
икономическите дейности (КИД-2008); по статистически райони
големина на предприятията според броя
на заетите лица

7
Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова

3.1.1.1.10

Приходи от дейността

Година

по сектори на Класификацията на
общо за страната;
икономическите дейности (КИД-2008); по статистически райони
големина на предприятията според броя
на заетите лица

Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова

3.1.1.1.11

Разходи за дейността

Година

по сектори на Класификацията на
общо за страната;
икономическите дейности (КИД-2008); по статистически райони
големина на предприятията според броя
на заетите лица

Светослава Филипович;
Кармен Искрова;
Йорданка Лашкова;
Татяна Николова;
Албена Димитрова;
Юлия Георгиева;
Веселина Маринова;
Веселка Г. Маринова

3.1.1.2
3.1.1.2.1

ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ - ПО НОМЕНКЛАТУРА ПРОДПРОМ 2017
Година
по продуктови подкатегории на
общо за страната
Производство - общо
Класификацията на продуктите по
икономически дейности (КПИД-2015);
количество
Година
по продуктови подкатегории на
общо за страната
Продажби - общо
Класификацията на продуктите по
икономически дейности (КПИД-2015);
количество и стойност

3.1.1.2.2

76

Отчетен
период

3.1.1.3

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО ПО ГРУПИ СТОКИ

Елка Ерменкова;
Eлена Петрова;
Яна Велева;
Боряна Настанлиева
Елка Ерменкова;
Eлена Петрова;
Яна Велева;
Боряна Настанлиева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.3.1
Продажби на едро

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител

5
6
по групи стоки дефинирани в
общо за страната
Класификация на индивидуалното
потребление по цели (КОИКОП) (по цени
на реализация)
по групи стоки дефинирани в
общо за страната
Класификация на индивидуалното
потребление по цели (КОИКОП) (по цени
на реализация)

3.1.1.3.2

Продажби на дребно

3.1.1.4
3.1.1.4.1

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО
Година
по вид и стокова специализация
Търговски обекти за продажби на
дребно към 31.12.

78

3.1.1.5
3.1.1.5.1

СТРОИТЕЛСТВО
Приходи от дейността на строителните Година
предприятия по видове строителство

80

3.1.1.6
3.1.1.6.1

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ
Година
Чуждестранните преки инвестиции в
предприятията от нефинансовия
сектор към 31.12.

3.1.1.7

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

3.1.1.7.1

Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи

3.1.1.8
3.1.1.8.1

ДЕМОГРАФИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Съвкупност на активните предприятия Година
в година t

3.1.1.8.2

Брой на новородените предприятия в
година t

77

81

84

Година

Година

Година

Териториално ниво

Отговорник
7
Татяна Николова;
Даниела Георгиева;
Албена Димитрова
Татяна Николова;
Даниела Георгиева;
Албена Димитрова

общо за страната;
статистически райони и
области

Албена Димитрова;
Даниела Георгиева

общо и по видове на изпълняваното
строителство (ново; ремонт/сградно;
инженерно) за предприятията от сектор

общо за страната;
статистически райони и
области

Веселина Маринова:
Ирена Янакиева;
Анелия Вихърова

Агрегирана номенклатура А38, съгласно
Класификация на икономическите
дейности (КИД-2008)

общо за страната;
статистически райони и
области

Анелия Вихърова;
Ирена Янакиева;
Веселина Маринова

общо за страната;
статистически райони и
области

Ирена Янакиева;
Анелия Вихърова;
Веселина Маринова

Агрегирани номенклатури А10/11,
съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД- 2008)

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.8.3
Брой на умрелите предприятия в
година t

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

7
Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.4.1

Брой на предприятията, новородени
през годинa t-1, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.4.2

Брой на предприятията, новородени
през годинa t-2, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.4.3

Брой на предприятията, новородени
през годинa t-3, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.4.4

Брой на предприятията, новородени
през годинa t-4, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.4.5

Брой на предприятията, новородени
през годинa t-5, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.5

Брой на заетите лица в съвкупността
на активните предприятия в година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.6

Брой на наетите лица в съвкупността
на активните предприятия в година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.7

Брой на заетите лица в съвкупността Година
на новородените предприятия в година
t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.8

Брой на наетите лица в съвкупността Година
на новородените предприятия в година
t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.8.9
Брой на заетите лица в съвкупността
на умрелите предприятия в година t

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

7
Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.10

Брой на наетите лица в съвкупността
на умрелите предприятия в година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.11.1

Брой на заетите лица в
съвкупността от новородените
предприятия през година t-1, оцелели
до година t
Брой на заетите лица в
съвкупността от новородените
предприятия през година t-2, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.11.3

Брой на заетите лица в
съвкупността от новородените
предприятия през година t-3, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.11.4

Брой на заетите лица в
съвкупността от новородените
предприятия през година t-4, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.11.5

Брой на заетите лица в
съвкупността от новородените
предприятия през година t-5, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.12.1

Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане, в
съвкупността на предприятията,
новородени през година t-1, оцелели до
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.11.2

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
Година
3.1.1.8.12.2 Брой на заетите лица в
годината на раждане, в
съвкупността на предприятията,
новородени през година t-2, оцелели до
година t

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
6
разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

7
Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане, в
съвкупността на предприятията,
новородени през година t-3, оцелели до
година t
Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане, в
съвкупността на предприятията,
новородени през година t-4, оцелели до
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане, в
съвкупността на предприятията,
новородени през година t-5, оцелели до
година t
Година
Съвкупност на активните
предприятия с рабодател в
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.14

Брой на новородените
предприятия с рабодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.15

Брой на умрелите
предприятия с рабодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.16.1

Брой на предприятията с
рабодател, новородени през година
t-1, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.12.3

3.1.1.8.12.4

3.1.1.8.12.5

3.1.1.8.13

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.8.16.2 Брой на предприятията с
рабодател, новородени през година
t-2, оцелели до година t

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

7
Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.16.3

Брой на предприятията с
рабодател, новородени през година
t-3, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.16.4

Брой на предприятията с
рабодател, новородени през година
t-4, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.16.5

Брой на предприятията с
рабодател, новородени през година
t-5, оцелели до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.17

Брой на заетите лица в
съвкупността на активните
предприятия с работодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.18

Брой на наетите лица в
съвкупността на активните
предприятия с работодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.19

Брой на заетите лица в
съвкупността на новородените
предприятия с работодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.20

Брой на наетите лица в
съвкупността на новородените
предприятия с работодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.21

Брой на заетите лица в
съвкупността на умрелите
предприятия с работодател в
година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.1.8.22
Брой на наетите лица в
съвкупността на умрелите
предприятия с работодател в
година t

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
6
разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

7
Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.23.1

Брой на заетите лица в
съвкупността от предприятита
с работодател, новородени през
година t-1, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.23.2

Брой на заетите лица в
съвкупността от предприятита
с работодател, новородени през
година t-2, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.23.3

Брой на заетите лица в
съвкупността от предприятита
с работодател, новородени през
година t-3, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.23.4

Брой на заетите лица в
съвкупността от предприятита
с работодател, новородени през
година t-4, оцелели
до година t

Година

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.23.5

Година
Брой на заетите лица в
съвкупността от предприятита
с работодател, новородени през
година t-5, оцелели
до година t
Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане в
съвкупността от
предприятията с работодател,
новородени през година t-1, оцелели до
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.24.1

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
Година
3.1.1.8.24.2 Брой на заетите лица в
годината на раждане в
съвкупността от
предприятията с работодател,
новородени през година t-2, оцелели до
година t

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
6
разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

7
Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.24.3

Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане в
съвкупността от
предприятията с работодател,
новородени през година t-3, оцелели до
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.24.4

Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане в
съвкупността от
предприятията с работодател,
новородени през година t-4, оцелели до
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

3.1.1.8.24.5

Година
Брой на заетите лица в
годината на раждане в
съвкупността от
предприятията с работодател,
новородени през година t-5, оцелели до
година t

разрез по икономически дейности; вид на общо за страната
правната форма; големина на
предприятието (по групи на наетите лица)

Христо Темизов;
Красимира Недева;
Димитър Димитров

ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
91

92

3.1.2.1

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1.2.1.1

Сборен отчет за доходите на
застрахователните предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.1.2

Сборен баланс на застрахователните
предприятия към 31.12.

Година

по текущи цени

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.2

ДЕЙНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ФОНДОВЕ

3.1.2.2.1

Сборен отчет за доходите на
пенсионните дружества и фондове

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

Година

по текущи цени

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.2.2.2
Сборен баланс на пенсионните
дружества и фондове към 31.12.
93

95

96

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител
по текущи цени

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.3

ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1.2.3.1

Сборен отчет за доходите на
инвестиционните предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.3.2

Сборен баланс на инвестиционните
предприятия към 31.12.

Година

по текущи цени

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.4

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

3.1.2.4.1

Сборен отчет за приходите и разходите Година
на сдруженията и фондациите

по текущи цени

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.4.2

Сборен баланс на сдруженията и
фондациите към 31.12.

по текущи цени

общо за страната

Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА ЗА ВИДОВЕТЕ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ

3.1.2.5.1

Кредитни институции

3.1.2.5.2

Година

Година

брой

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

Произведена продукция на кредитните Година
институции

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.3

Покупки на стоки и услуги в
кредитните институции

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.4

Добавена стойност по факторни
разходи на кредитните институции

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.5

Заети лица в кредитните институции

Година

брой

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.2.5.6
Застрахователни предприятия

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

брой

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.7

Оборот на застрахователните
предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.8

Брутни възникнали искове на
застрахователните предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.9

Произведена продукция на
застрахователните предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.10

Покупки на стоки и услуги в
застрахователните предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.11

Добавена стойност по факторни
разходи на застрахователните
предприятия

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.12

Заети лица в застрахователните
предприятия

Година

брой

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.13

Пенсионни фондове

Година

брой

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.14

Оборот на пенсионните фондове

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.15

Общо разходи за пенсии на
пенсионните фондове

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

3.1.2.5.16

Общо инвестиции в пенсионните
фондове

Година

по текущи цени

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.1.2.5.17
Произведена продукция на
пенсионните фондове
3.1.2.5.18

Брой членове в пенсионните фондове

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

по текущи цени

Година

брой

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

общо за страната

Кармен Искрова;
Десислава Асенова;
Катерина Кленовска

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
99

101

3.2.1

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА

3.2.1.1

Индекси на цени на производител на
вътрешния пазар

Месец

по сектори и раздели на Класификацията общо за страната
на икономическите дейности (КИД-2008);
по Основни производствени групировки

Любомира Димитрова

3.2.1.2

Индекси на цени на производител на
международния пазар

Месец

по сектори и раздели на Класификацията общо за страната
на икономическите дейности (КИД-2008);
по Основни производствени групировки

Любомира Димитрова

3.2.1.3

Общ индекс на цени на производител в Месец
промишлеността

по сектори и раздели на Класификацията общо за страната
на икономическите дейности (КИД-2008);
по Основни производствени групировки

Любомира Димитрова

3.2.2
3.2.2.1

ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
Месец
по сектори и раздели на Класификацията общо за страната, сезонно
Аделина Балабанова;
Индекси на промишленото
на икономическите дейности (КИД-2008); неизгладени, сезонно и
производство
Мая Божилова
по Основни производствени групировки календарно изгладени данни

3.2.2.2

Индекси на оборота в промишлеността Месец

по сектори и раздели на Класификацията общо за страната
на икономическите дейности (КИД-2008);
по Основни производствени групировки

Аделина Балабанова;
Мая Божилова

3.2.2.3

Индекси на оборота на вътрешния
пазар в промишлеността

по сектори и раздели на Класификацията общо за страната
на икономическите дейности (КИД-2008);
по Основни производствени групировки

Аделина Балабанова;
Мая Божилова

Месец

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
3.2.2.4
Индекси на оборота на международния Месец
пазар в промишлеността

102

Териториално ниво

5
6
по сектори и раздели на Класификацията общо за страната
на икономическите дейности (КИД-2008);
по Основни производствени групировки

Отговорник
7
Аделина Балабанова;
Мая Божилова

3.2.2.5

Индекси на строителната продукция

Месец

съгласно Класификацията на
общо за страната, сезонно
Станка Димитрова;
Стефка Коцева;
икономическите дейности (КИД-2008) за неизгладени, сезонно и
сектор "Строителство" - общо и отделно календарно изгладени данни Олга Костадинова
за сградно и инженерно строителство

3.2.2.6

Индекси на оборота в сектор
“Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети”

Месец

агрегирани групи по КИД-2008; съгласно общо за страната, сезонно
Лиляна Ралинска;
Регламент 1893/2006 на съвета на ЕС;
неизгладени, сезонно и
Мариана Кръстева
2010 = 100
календарно изгладени данни

3.2.3
3.2.3.1

ЗАЕТОСТ И РАЗХОДИ ЗА ТРУД
Наети лица

Тримесечие

общо за страната;
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
Горица Бакалова

3.2.3.2

Тримесечие

общо за страната;
статистически райони и
области
общо за страната

Тодор Давидков;
Горица Бакалова

3.2.3.3

Средна работна заплата (на наетите
лица по трудово или служебно
правоотношение)
Заети работни места

списъчен брой по сектори на
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008); форма на
собственост
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008);
форма на собственост
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

3.2.3.4

Свободни работни места

Тримесечие

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната

Тодор Давидков;
Емилия Милошева

3.2.3.5

Тримесечие
Коефициент на свободните работни
места
Индекс на разходите на работодателите Тримесечие
за труд

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната

Тодор Давидков;
Емилия Милошева
Тодор Давидков;
Мартин Рендов

3.2.3.6

103

Групировка/физически измерител

3.2.4

Тримесечие

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

общо за страната

Тодор Давидков;
Емилия Милошева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.2.4.1
Индекси на оборота в услугите

104

105

106

109

111

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Отговорник

5
по раздели на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008);
Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А38
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

6
7
общо за страната, сезонно
Невена Панагонова;
Пламена Стоянова;
неизгладени, сезонно и
календарно изгладени данни Стела Вълкова
Лиляна Ралинска

3.2.5.1

Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи

3.2.6

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО

3.2.6.1

Индекси на продажбите на дребно

3.2.7
3.2.7.1

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО
Тримесечие по вид сграда
Издадени разрешителни за строеж на
нови сгради

3.2.7.2

Разгъната застроена площ на нови
сгради, за които са издадени
разрешителни за строеж

Тримесечие

3.2.7.3

Жилища в нови жилищни сгради с
издадени разрешителни за строеж

Тримесечие

3.2.7.4

Започнато строителство на нови
сгради

Тримесечие

3.2.7.5

Разгъната застроена площ на
започнати нови сгради

Тримесечие

3.2.7.6

Жилища в започнати нови жилищни
сгради

Тримесечие

3.2.8
3.2.8.1

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ
Индекси на цените на производител в Тримесечно
услугите
ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА
ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ

3.2.5

3.3.1

4
Тримесечие

Териториално ниво

Тримесечие

Агрегирани номенклатури на
икономическите дейности А10/11,
съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната

Станка Димитрова;
Стефка Коцева

Тримесечие

общо; храни; напитки и тютюневи
изделия; нехранителни стоки; 2010=100
(тримесечни данни)

общо за страната

Лиляна Ралинска;
Мариана Кръстева

общо за страната и области

Станка Димитрова;
Стефка Коцева

общо за страната и области

Станка Димитрова;
Стефка Коцева

общо за страната и области

Станка Димитрова;
Стефка Коцева

по вид сграда

общо за страната и области

Станка Димитрова;
Олга Костадинова

по вид сграда

общо за страната и области

Станка Димитрова;
Олга Костадинова

общо за страната и области

Станка Димитрова;
Олга Костадинова

общо за страната

Невена Панагонова;
Пламена Стоянова

по вид сграда

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6

114

Наименование на показателя
3
Производство на твърди горива
Внос на твърди горива
Износ на твърди горива
Изменение на запасите на твърди
горива
Доставки на твърди горива
Производство на нефт и нефтени
продукти

Отчетен
период
Месец
Месец
Месец
Месец
Месец
Месец

4

Групировка/физически измерител
5
по видове твърди горива

по видове нефт и нефтени продукти

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната

7
Ирина Денчева
Ирина Денчева
Ирина Денчева
Ирина Денчева

общо за страната
общо за страната

Ирина Денчева
Антония Първанова

3.3.1.7
3.3.1.8

Внос на нефт и нефтени продукти
Износ на нефт и нефтени продукти

Месец
Месец

общо за страната
общо за страната

Антония Първанова
Антония Първанова

3.3.1.9

Международна морска бункеровка на
нефт и нефтени продукти

Месец

общо за страната

Антония Първанова

3.3.1.10

Изменение на запасите на нефт и
нефтени продукти

Месец

общо за страната

Антония Първанова

3.3.1.11
3.3.1.12
3.3.1.13
3.3.1.14
3.3.1.15

Доставки на нефт и нефтени продукти
Производство на природен газ
Внос на природен газ
Износ на природен газ
Изменение на запасите на природен газ

Месец
Месец
Месец
Месец
Месец

общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната

Антония Първанова
Ивета Минкова
Ивета Минкова
Ивета Минкова
Ивета Минкова

3.3.1.16
3.3.1.17

Доставки на природен газ
Брутно производство на електрическа
енергия

Месец
Месец

общо за страната
общо за страната

Ивета Минкова
Ирина Митова

3.3.1.18

Нетно производство на електрическа
енергия

Месец

общо за страната

Ирина Митова

3.3.1.19
3.3.1.20
3.3.1.21

Внос на електрическа енергия
Износ на електрическа енергия
Нетно потребление на електрическа
енергия

Месец
Месец
Месец

общо за страната
общо за страната
общо за страната

Ирина Митова
Ирина Митова
Ирина Митова

3.3.2

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА БИТОВИ И КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ

3.3.2.1

Средни цени на електрическата
енергия

Шестмесечие без всякакви данъци, такси и ДДС; без
общо за страната
ДДС и други възстановими данъци и
такси; с включени всички данъци, такси и
ДДС; стандартни групи потребители

Иванка Цветкова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.3.2.2
Средни цени на природния газ

119

122

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
5
6
Шестмесечие без всякакви данъци, такси и ДДС; без
общо за страната
ДДС и други възстановими данъци и
такси; с включени всички данъци, такси и
ДДС; стандартни групи потребители

Отговорник
7
Ивета Минкова

3.3.3
3.3.3.1

КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
по вид на технологичния цикъл
общо за страната
Мощност на комбинирани съоръжения Година

3.3.3.2

Производство на електрическа енергия Година
от комбинирани съоръжения

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Люба Янева

3.3.3.3

Производство на топлинна енергия от
комбинирани съоръжения

Година

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Люба Янева

3.3.3.4

Вложени горива в комбинирани
съоръжения

Година

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Люба Янева

3.3.3.5

Дял на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин, в
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Производство на първична енергия
Бруто вътрешно потребление на
енергия

Година

общо за страната

Люба Янева

Година
Година

по енергийни продукти
по енергийни продукти

общо за страната
общо за страната

Иванка Цветкова
Иванка Цветкова

3.3.4.3

Вложени енергийни продукти за
преобразуване

Година

по енергийни продукти и вид на
преобразуването

общо за страната

Иванка Цветкова

3.3.4.4

Получени енергийни продукти от
преобразуване

Година

по енергийни продукти и вид на
преобразуването

общо за страната

Иванка Цветкова

3.3.4.5
3.3.4.6

Размени и трансфери, постъпления
Потребление на енергийния сектор

Година
Година

по енергийни продукти
по енергийни продукти

общо за страната
общо за страната

Иванка Цветкова
Иванка Цветкова

3.3.4.7
3.3.4.8

Загуби при разпределение
Налично за крайно потребление

Година
Година

по енергийни продукти
по енергийни продукти

общо за страната
общо за страната

Иванка Цветкова
Иванка Цветкова

3.3.4.9
3.3.4.10

Крайно неенергийно потребление
Крайно потребление на енергийни
продукти

Година
Година

по енергийни продукти
по енергийни продукти и икономически
сектори

общо за страната
общо за страната

Иванка Цветкова
Иванка Цветкова

3.3.4.11

Производство на първична енергия от
възобновяеми източници

Година

по енергийни продукти от възобновяеми
източници

общо за страната

Люба Янева

3.3.4
3.3.4.1
3.3.4.2

Люба Янева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.3.4.12
Бруто вътрешно потребление на
енергия от възобновяеми източници

125

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

5
по енергийни продукти от възобновяеми
източници

Териториално ниво
6
общо за страната

Отговорник
Люба Янева

7

3.3.4.13

Вложени енергийни продукти от
възобновяеми източници за
преобразуване

Година

по енергийни продукти от възобновяеми общо за страната
източници и вид на преобразуването

Люба Янева

3.3.4.14

Година

по енергийни продукти от възобновяеми общо за страната
източници и вид на преобразуването

Люба Янева

3.3.4.15

Получени енергийни продукти от
преобразуване на възобновяеми
източници
Размени и трансфери, постъпления

Година

общо за страната

Люба Янева

3.3.4.16

Потребление на енергийния сектор

Година

по енергийни продукти от възобновяеми
източници
по енергийни продукти от възобновяеми
източници

общо за страната

Люба Янева

3.3.4.17

Загуби при разпределение

Година

по енергийни продукти от възобновяеми
източници

общо за страната

Люба Янева

3.3.4.18

Налично за крайно потребление

Година

по енергийни продукти от възобновяеми
източници

общо за страната

Люба Янева

3.3.4.19

Крайно неенергийно потребление

Година

по енергийни продукти от възобновяеми
източници

общо за страната

Люба Янева

3.3.4.20

Крайно потребление на енергийни
продукти от възобновяеми източници

Година

по енергийни продукти от възобновяеми
източниции и икономически сектори

общо за страната

Люба Янева

3.3.4.21

Енергийна интензивност на
икономиката

Година

общо за страната

Иванка Цветкова

3.3.4.22

Крайно енергийно потребление по
сектори

Година

общо за страната

Иванка Цветкова

3.3.4.23

Първично енергийно потребление

Година

общо за страната

Иванка Цветкова

3.3.4.24

Енергийна зависимост

Година

общо за страната

Иванка Цветкова

3.3.5
3.3.5.1

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В БРУТНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Година
общо за страната
Дял на възобновяемата енергия в
брутното крайно потребление на

по икономически сектори

Антония Първанова

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
3.3.5.2
Електрическа енергия, произведена от Година
възобновяеми източници - дял от
брутното потребление на електрическа
Година
3.3.5.3
Дял на възобновяемата енергия в
потреблението на горива от
транспорта
Година
3.3.5.4
Дял на възобновяемата енергия за
отопление и охлаждане
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
128 3.4.1
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

129

Групировка/физически измерител
5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Антония Първанова

общо за страната

Антония Първанова

общо за страната

Антония Първанова

3.4.1.1

Превозени товари

Тримесечие;
Година

по вид превози (вътрешни;
общо за страната;
международни); по страна на
статистически райони и
разтоварване и натоварване за
области
международни превози; по общо тегло на
превозните средства; по тип на превоза
(за собствена сметка и срещу заплащане);
по групи товари съгласно Единната
класификация на товарите в транспорта

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.1.2

Извършена работа

Тримесечие;
Година

по вид превози (вътрешни;
общо за страната;
международни); по страна на
статистически райони и
разтоварване и натоварване за
области
международни превози; по общо тегло на
превозните средства; по тип на превоза
(за собствена сметка и срещу заплащане);
по групи товари съгласно Единната
класификация на товарите в транспорта

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.1.3

Републиканска пътна мрежа

Година

според класа на пътя; според вида на
настилката

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.2
3.4.2.1

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Превозени товари

общо за страната;
статистически райони и
области

Превозени пътници

по вид превози (вътрешни;
международни)
по вид превози (вътрешни;
международни)

общо за страната

3.4.2.2

Тримесечие;
Година
Тримесечие;
Година

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова
Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

общо за страната

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.4.2.3
Извършена работа при товарните и
пътническите превози
3.4.2.4
Дължина на железопътните линии

286

287

288

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Тримесечие;
Година
Година

5
по вид превози (вътрешни;
международни)
по видове

6
общо за страната
общо за страната и
статистически райони и
области

Отговорник
7
Йоана Илчевска;
Янка Атанасова
Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.2.5

Превозени опасни товари

Година

по видове съгласно Единната
класификация на опасните товари в
транспорта

общо за страната

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.2.6

Влаккилометри

Година

общо за страната

3.4.2.7

Железопътни произшествия

Година

движение на товарните и пътническите
влакове
брой произшествия по вид

3.4.2.8

Убити при железопътни произшествия Година

брой убити по вид на произшествието

общо за страната

3.4.2.9

Ранени при железопътни произшествия Година

брой ранени по вид на произшествието

общо за страната

3.4.3
3.4.3.1

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Обслужени пътници и обработени
товари на летищата

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова
Йоана Илчевска;
Янка Атанасова
Йоана Илчевска;
Янка Атанасова
Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

брой, тона

общо за страната

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.4
3.4.4.1

ДЕЙНОСТ НА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА
Година
Натоварени и разтоварени товари в
морските пристанища по направления

хиляди тона

общо за страната

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

3.4.5
3.4.5.1

ДЕЙНОСТ НА РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА (ВЪТРЕШНО ВОДНИ ПЪТИЩА)
Година
хиляди тона
Натоварени и разтоварени товари в
речните пристанища по направления

общо за страната

Йоана Илчевска;
Янка Атанасова

по месеци; по цели на пътуването и
страни
по месеци; по цели на пътуването и
страни

общо за страната

Лидия Сандева;
Цветана Миткова
Лидия Сандева;
Цветана Миткова

места за настаняване по категории;
българи и чужденци; по страни за
чужденците

общо за страната;
статистически райони и
области

135 и 3.5.1
136
3.5.1.1

137

Отчетен
период

Година

общо за страната

ТЕМА 3.5 ТУРИЗЪМ
ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

3.5.1.2

Пътувания на български граждани в
чужбина
Посещения на чужденци в България

3.5.2
3.5.2.1

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Пренощували лица

Месец
Месец
Месец;
Година

общо за страната

Лидия Сандева;
Цветана Миткова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.5.2.2
Реализирани нощувки

138

139

147

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Месец;
Година

5
места за настаняване по категории;
българи и чужденци; по страни за
чужденците

6
общо за страната;
статистически райони и
области

7
Лидия Сандева;
Цветана Миткова

3.5.2.3

Приходи от нощувки

Месец;
Година

места за настаняване по категории;
българи и чужденци

общо за страната;
статистически райони и
области

Лидия Сандева;
Цветана Миткова

3.5.2.4

Легла

Месец;
Година

места за настаняване по категории

Лидия Сандева;
Цветана Миткова

3.5.2.5

Места за настаняване

Месец;
Година

места за настаняване по категории

общо за страната;
статистически райони и
области
общо за страната;
статистически райони и
области

3.5.2.6

Леглоденонощия в експлоатация

Месец;
Година

места за настаняване по категории

общо за страната;
статистически райони и
области

Лидия Сандева;
Цветана Миткова

3.5.3
3.5.3.1

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РАЗХОДИ ЗА ТУРИЗЪМ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Разходи за туристически пътувания на Тримесечие по видове разходи
населението
САТЕЛИТНИ СМЕТКИ ЗА ТУРИЗМА
Година
разходи, свързани с туристическите
Сателитни сметки за туризма
пътувания на български и чужди
б
ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

общо за страната

Лидия Сандева;
Анна Бахнева

общо за страната

Лидия Сандева;
Цветана Миткова

общо за страната

Силвия Кавгаджийска;
Антоанета Димитрова;
Ерма Петрова;
Людмила Вичева;
Николай Вълков;
Снежанка Божинова;
Лидия Лулчева;
Елена Караилиева;
Димитър Манански

3.5.4
3.5.4.1

3.7.1

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ С ТРЕТИ СТРАНИ - ЕКСТРАСТАТ

3.7.1.1

Изнесени стоки

Месец

всички нива на Комбинираната
номенклатура; по сектори на
Стандартната външнотърговска
класификация (СИТС); по страни
партньори и икономически зони

Лидия Сандева;
Цветана Миткова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.7.1.2
Внесени стоки

148

149

Отчетен
период
Месец

4

Групировка/физически измерител
5
всички нива на Комбинираната
номенклатура; по сектори на
Стандартната външнотърговска
класификация (СИТС); по страни
партньори и икономически зони

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Силвия Кавгаджийска;
Антоанета Димитрова;
Ерма Петрова;
Людмила Вичева;
Николай Вълков;
Снежанка Божинова;
Лидия Лулчева;
Елена Караилиева;
Димитър Манански

3.7.2

ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ - ИНТРАСТАТ

3.7.2.1

Изпратени стоки

Месец

всички нива на Комбинираната
номенклатура; по сектори на
Стандартната външнотърговска
класификация (СИТС); по страни
партньори и икономически зони

общо за страната

Силвия Кавгаджийска;
Антоанета Димитрова;
Ерма Петрова;
Людмила Вичева;
Николай Вълков;
Снежанка Божинова;
Лидия Лулчева;
Елена Караилиева;
Димитър Манански

3.7.2.2

Получени стоки

Месец

всички нива на Комбинираната
номенклатура; по сектори на
Стандартната външнотърговска
класификация (СИТС); по страни
партньори и икономически зони

общо за страната

Силвия Кавгаджийска;
Антоанета Димитрова;
Ерма Петрова;
Людмила Вичева;
Николай Вълков;
Снежанка Божинова;
Лидия Лулчева;
Елена Караилиева;
Димитър Манански

3.7.3

СТОКООБМЕН НА Р БЪЛГАРИЯ

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
3.7.3.1
Външнотърговско салдо

150

159

Отчетен
период
4
Месец;
Тримесечие;
Година

3.7.3.2

Външнотърговски стокообмен

3.7.4
3.7.4.1

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ИЗНОСА И ВНОСА
Тримесечие;
Индекс на цени на вноса
Година

3.7.4.2

Индекс на цени на износа

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6

Месец;
Година

Тримесечие;
Година

Групировка/физически измерител
5

по търговски потоци; по страни
партньори и икономически зони; по
сектори на Стандартната
външнотърговска класификация (СИТС)

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Силвия Кавгаджийска;
Антоанета Димитрова;
Ерма Петрова;
Людмила Вичева;
Николай Вълков;
Снежанка Божинова;
Лидия Лулчева;
Елена Караилиева;
Димитър Манански

общо за страната

Силвия Кавгаджийска;
Антоанета Димитрова;
Ерма Петрова;
Людмила Вичева;
Николай Вълков;
Снежанка Божинова;
Лидия Лулчева;
Елена Караилиева;
Димитър Манански

по сектори и по раздели на Стандартната общо за страната
външнотърговска класификация (СИТС)

Николай Вълков;
Снежанка Божинова

по сектори и по раздели на Стандартната общо за страната
външнотърговска класификация (СИТС)

Николай Вълков;
Снежанка Божинова

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Година
съгласно Анекс II от Регламент
Продукция от отрасъл "Селско
138/2004/ЕС
стопанство"
Година
съгласно Анекс II от Регламент
Междинно потребление
Година
съгласно Анекс II от Регламент
Добавена стойност
138/2004/ЕС
Година
съгласно Анекс II от Регламент
Потребление на основен капитал
Година
съгласно Анекс II от Регламент
Добавена стойност по факторни
138/2004/ЕС
разходи
съгласно Анекс II от Регламент
Нетен опериращ излишък/нетен смесен Година

общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната
общо за страната

Мария Йорданова;
Зорница Иванова
Мария Йорданова;
Мария Йорданова;
Зорница Иванова
Мария Йорданова;
Мария Йорданова;
Зорница Иванова
Мария Йорданова;

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
4.1.1.7
Нетен предприемачески доход
160

Групировка/физически измерител

Отговорник

6
общо за страната

7
Мария Йорданова;
Зорница Иванова

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

4.1.2.4

Потребление на основен капитал

Година

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

4.1.2.5

Добавена стойност по факторни
разходи

Година

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

4.1.2.6

Нетен опериращ излишък/нетен смесен Година
доход

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

4.1.2.7

Нетен предприемачески доход

общо за страната и
статистически райони

Мария Йорданова;
Зорница Иванова

4.1.3
4.1.3.1

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Тримесечие; Номенклатура на продукцията на
общо за страната
Цени на производител в селското
стопанство
Година
селското, горското и рибното стопанство
(ПРОДАГРО)

4.1.2
4.1.2.1

4.1.2.3

4
Година

Териториално ниво

5
съгласно Анекс II от Регламент
138/2004/ЕС
РЕГИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Година
съгласно "Методология за икономически
Продукция от отрасъл "Селско
сметки за селското и горското стопанство,
стопанство"
рев.1.1"
Година
съгласно "Методология за икономически
Междинно потребление
сметки за селското и горското стопанство,
рев.1.1"
Година
съгласно "Методология за икономически
Добавена стойност
сметки за селското и горското стопанство,
рев.1.1"

4.1.2.2

161

Отчетен
период

Година

съгласно "Методология за икономически
сметки за селското и горското стопанство,
рев.1.1"
съгласно "Методология за икономически
сметки за селското и горското стопанство,
рев.1.1"
съгласно "Методология за икономически
сметки за селското и горското стопанство,
рев.1.1"
съгласно "Методология за икономически
сметки за селското и горското стопанство,
рев.1.1"

Марта Георгиева;
Зорница Иванова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
4.1.3.2
Индекси на цените на производител в
селското стопанство

163

4.1.4
4.1.4.1

164

4.1.5
4.1.5.1

165

4.1.6
4.1.6.1

4.1.6.2

169

4.2.1
4.2.1.1

4.2.1.2

171

5.1.1

Отчетен
период
4
Тримесечие;
Година

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

5
6
Общо и по елементи на продукцията в
общо за страната
селското стопанство, както са определени
в Ръководството за статистиката на
селскостопанските цени в ЕС

Отговорник
7
Марта Георгиева;
Зорница Иванова

ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
общо за страната
Рая Петрова;
Индекси на цените на стоки и услуги за Тримесечие; Общо и по елементи на междинното
текущо потребление в селското
Година
потребление (вложенията) в селското
Гергана Павлова
стопанство
стопанство, както са определени в
Ръководството за статистиката на
ЕС
ИНДЕКС НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ОБЩ ИНДЕКС НА
общо за страната
Гиргина Николова;
Индекси на цените на стоки и услуги с Тримесечие; Общо и по видове стоки и услуги с
инвестиционно предназначение в
Година
инвестиционен характер използвани в
Гергана Павлова
селското стопанство
селското стопанство, както са определени
в Ръководството за статистиката на
ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОС
Средни цени на сделките със
земеделска земя

Година

Общо и по категории земеделска земя
съгласно "Общата методология на ЕС за
цените на земеделската земя и рентата в
селското стопанство"
Година
Общо и по категории земеделска земя
Средни цени на договорите за
наем/аренда на земеделска земя
съгласно "Общата методология на ЕС за
цените на земеделската земя и рентата в
селското стопанство"
ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Тримесечие; Номенклатура на продукцията на
Цени на производител в горското
стопанство
Година
селското, горското и рибното стопанство
(ПРОДАГРО)

общо за страната,
статистическа зона,
статистически район и
област
общо за страната,
статистическа зона,
статистически район и
област

Красимира Цонковска;
Гиргина Николова

общо за страната

Диляна Христова,
Гиргина Николова

Индекси на цените на производител в Тримесечие;
Година
горското стопанство
ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

общо за страната

Диляна Христова,
Гиргина Николова

Общо и по видове дървесина

Красимира Цонковска;
Гиргина Николова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.1.1.1
Показател на доверие на
потребителите
5.1.1.2
Оценка на финансовото състояние на
домакинствата през последните 12
месеца
5.1.1.3
Очаквания за финансовото състояние
на домакинствата през следващите 12
месеца
5.1.1.4
Оценка за общата икономическа
ситуация в страната през последните
12 месеца
5.1.1.5
Очаквания за общата икономическа
ситуация в страната през следващите
12 месеца
5.1.1.6
Оценка за инфлацията през последните
12 месеца

Отчетен
период

Групировка/физически измерител
5

Териториално ниво

Отговорник

4
Тримесечие

%

6
общо за страната

7
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Тримесечие

баланс

общо за страната

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.1.7

Инфлационни очаквания за
следващите 12 месеца

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.1.8

Очаквания за безработицата през
следващите 12 месеца

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.1.9

Оценка на предимството да се правят Тримесечие
основни разходи за предмети с
дълготрайна употреба в настоящата
ситуация
Тримесечие
Намерения за извършването на
основни разходи за предмети с
дълготрайна употреба през следващите
12 месеца
Тримесечие
Оценка на настоящата ситуация за
спестяване

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Очаквания на потребителите по
отношение на спестяванията през
следващите 12 месеца
Оценка за бюджета на домакинствата

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Тримесечие

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Намерения за закупуване на кола през Тримесечие
следващите 12 месеца

баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.1.10

5.1.1.11
5.1.1.12

5.1.1.13
5.1.1.14

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
Тримесечие
5.1.1.15
Намерения за покупка или за
построяване на жилище (вила) през
следващите 12 месеца
5.1.1.16
Намерения за изразходване на голяма Тримесечие
сума пари за подобрения в дома
(централно отопление, санитарни
възли и т.н.) през следващите 12 месеца
172

5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9

Групировка/физически измерител
баланс

5

баланс

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Настоящо бизнес състояние
Маргарита Ливнова
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Настояща производствена активност Месец
Маргарита Ливнова
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Ниво на поръчките
Маргарита Ливнова
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Ниво на поръчките от чужбина
Маргарита Ливнова
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Ниво на запаси от готова продукция
Маргарита Ливнова
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Очаквано бизнес състояние през
Маргарита Ливнова
следващите шест месеца
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Очаквана производствена активност
Маргарита Ливнова
през следващите три месеца
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Очаквания за продажните цени през
Маргарита Ливнова
следващите три месеца
Месец
промишленост; баланс
общо за страната
Христина Терзийска;
Очаквания за движението на
персонала през следващите три месеца
Маргарита Ливнова

5.1.2.10

Бизнес климат в промишлеността

Месец

промишленост; %

общо за страната

5.1.2.11

Месец

промишленост; %

общо за страната

5.1.2.12

Показател на доверие в
промишлеността
Настоящо бизнес състояние

Месец

строителство; баланс

общо за страната

5.1.2.13

Настояща строителна активност

Месец

строителство; баланс

общо за страната

5.1.2.14

Ниво на поръчките

Месец

строителство; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.1.2.15
Брой клиенти със закъснения в
плащанията през последните месеци
5.1.2.16
Очаквано бизнес състояние през
следващите шест месеца
5.1.2.17
Очаквана строителна активност през
следващите три месеца
5.1.2.18
Очаквания за продажните цени през
следващите три месеца
5.1.2.19
Очаквания за движението на
персонала през следващите три месеца

Отчетен
период

Териториално ниво

5
строителство; баланс

6
общо за страната

Месец

строителство; баланс

общо за страната

Месец

строителство; баланс

общо за страната

Месец

строителство; баланс

общо за страната

Месец

строителство; баланс

общо за страната

Месец

4

Групировка/физически измерител

Отговорник
7
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.20

Бизнес климат в строителството

Месец

строителство; %

общо за страната

5.1.2.21

Показател на доверие в строителството Месец

строителство; %

общо за страната

5.1.2.22

Настоящо бизнес състояние

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.23

Обем на продажбите през последните
три месеца

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.24

Конкуренция в бранша през
последните три месеца

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.25

Ниво на стоковите запаси

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

5.1.2.26

Настояща тенденция в продажните
цени

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.27

Очаквано бизнес състояние през
следващите шест месеца

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.28

Очаквания за поръчки към
доставчиците през следващите три
месеца
Очаквания за продажбите през
следващите три месеца

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.29

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.1.2.30
Очаквания за продажните цени през
следващите три месеца

Отчетен
период
Месец

4

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
търговия на дребно; баланс

6
общо за страната

7
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.31

Очаквания за персонала през
следващите три месеца

Месец

търговия на дребно; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.32

Бизнесклимат в търговията на дребно

Месец

търговия на дребно; %

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.33

Показател на доверие в търговията на Месец
дребно

търговия на дребно; %

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.34

Настоящо бизнес състояние

Месец

услуги; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.35

Очаквано бизнес състояние през
следващите шест месеца

Месец

услуги; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.36

Настоящо търсене на услуги

Месец

услуги; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.37

Очаквано търсене на услуги през
следващите три месеца

Месец

услуги; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.38

Оценка за движението на персонала
през последните три месеца

Месец

услуги; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.39

Месец
Очаквания за персонала през
следващите три месеца
Очаквания за цените през следващите Месец
три месеца
Месец
Бизнес климат в сектора на услугите

услуги; баланс

общо за страната

услуги; баланс

общо за страната

услуги; %

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Месец
Показател на доверие в сектора на
услугите
Фактори, затрудняващи дейността на Месец
предприятията в промишлеността,
строителството, търговията на дребно
и сектора на услугите
Тримесечие
Осигуреност на производството с
поръчки

услуги; %

общо за страната

по видове фактори; по сектори; %

общо за страната

промишленост; брой месеци

общо за страната

5.1.2.40
5.1.2.41
5.1.2.42
5.1.2.43

5.1.2.44

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.1.2.45
Средно натоварване на мощностите в
промишлеността

Групировка/физически измерител

4
Тримесечие

промишленост; %

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната

7
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.46

Излишък от мощности в
промишлеността

Тримесечие

промишленост; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.47

Приток на нови поръчки през
последните три месеца

Тримесечие

промишленост; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.48

Очаквания за износа през следващите
три месеца

Тримесечие

промишленост; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.49

Конкурентна позиция на вътрешния
пазар

Тримесечие

промишленост; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.50

Конкурентна позиция на пазара в
страните от ЕС

Тримесечие

промишленост; баланс

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.51

Конкурентна позиция на пазара извън Тримесечие
страните от ЕС
Тримесечие
Очаквания за нови поръчки през
следващите шест месеца
Тримесечие
Осигуреност на производството с
поръчки

промишленост; баланс

общо за страната

строителство; баланс

общо за страната

строителство; брой месеци

общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

5.1.2.54

Общ показател на бизнес климата

%

общо за страната

5.1.3
5.1.3.1

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Година
през текущата година спрямо предходната общо за страната
Очакван ръст на инвестициите в
промишлеността
година; %

5.1.3.2

Разпределение на очакваните
инвестиции
Планиран ръст на инвестициите в
промишлеността
Разпределение на планираните
инвестиции
Насоки на инвестиране през текущата
година
Фактори, влияещи върху решенията за
инвестиции през текущата година
Насоки на инвестиране през
следващата година

5.1.2.52
5.1.2.53

173

Отчетен
период

5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7

Месец

Година

общо за страната

Година

през текущата година; по основни
производствени групировки; %
през следващата година спрямо текущата
година; %
през следващата година; по основни
производствени групировки; %
по категории; %

Година

по видове фактори; баланс

общо за страната

Година

по категории; %

общо за страната

Година
Година

общо за страната
общо за страната
общо за страната

Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
5.1.3.8
Фактори, влияещи върху решенията за Година
инвестиции през следващата година
174

176

5.2.1
5.2.1.1

5.2.2

Групировка/физически измерител
5
по видове фактори; баланс

Териториално ниво
6
общо за страната

ТЕМА 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ
КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ
Тримесечно стандартни статистически показатели от общо за страната
Ключови показатели за България
демографска и социална статистика,
бизнес статистика, макроикономичическа
статистика и административни източници

Отговорник
7
Христина Терзийска;
Маргарита Ливнова

Стоянка Стойкова, Финка
Денкова - за събиране и
обобщаване на данните и
метаданните от
статистически
изследвания на НСИ и
административни
източници

ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ЗА СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020 И НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ "БЪЛГАРИЯ 2020"

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
Година
5.2.2.1
Индикатори за стратегия „Европа
2020” - система от статистически
показатели, които измерват напредъка
по изпълнение на целите по
стратегията "Европа 2020" и
Националната програма за развитие

177

5.2.3

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

5
6
система от показатели за мониторинг на общо за страната
изпълнението на целите на Националната
програма за развитие: заетост за 75% от
населението на възраст 20-64 навършени
години; инвестиции в
научноизследователската и развойна
дейност (НИРД); индекс на емисиите на
парникови газове - източник Евростат;
дял на възобновяемата енергия в брутното
крайно потребление на енергия; първично
енергийно потребление; крайно
енергийно потребление; дял на рано
напусналите образование и обучение;
относителен дял на населението на
възраст 30-34 години със завършено
образование; население в риск от бедност;
лица, живеещи в материални лишения;
субективни показатели за материални
лишения; лица, живеещи в домакинства с
безработни или в домакинства с нисък
интензитет на икономическа активност;
население в риск от бедност или социално
изключване (комбиниран индикатор).
Данните за индикаторите по стратегия
"Европа 2020" са от статистически
изследвания в Националната
статистическа програма.

СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Отговорник
7
Финка Денкова, Стоянка
Стойкова - за събиране и
обобщаване на данните и
метаданните, съгласно
изискванията на стратегия
"Европа 2020" и
Националната програма
за развитие.

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.2.3.1
Система от статистически показатели
за Стратегията за устойчиво развитие

178

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

5
6
статистически показатели по основни
общо за страната
теми: социално-икономическо развитие;
устойчиво потребление и производство;
социално включване; демографски
промени; обществено здраве; промени в
климата и чиста енергия; устойчив
транспорт; природни ресурси; добро
управление. Данните са от статистически
изследвания в НСП и са разработени
съгласно изискванията на системата от
показатели за устойчиво развитие на
Евростат

5.2.4

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ "ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2030"

5.2.4.1

Разработване на система от
статистически индикатори "Цели за
устойчиво развитие 2030"

Година

Методологическа разработка и пилотни общо за страната
данни по списъка от индикатори, приет от
Евростат

Отговорник
7
Отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг" - за
събиране и обобщаване
на данните и
метаданните.

Финка Денкова;
Росица Петрова;
Стоянка Стойкова;
Георги Шиваров;
Арслан Ахмедов;
Димитър Попов

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
179

5.3.1

ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ

5.3.1.1

Емисии на вредни вещества в
атмосферата

5.3.1.2

5.3.1.3

Година

по вид замърсители

общо за страната

Петър Петров

Година
Емисии на вредни вещества в
атмосферата от индустриални горивни
и производствени процеси

по вид замърсители; по източници на
емисии

общо за страната

Петър Петров

Емисии на вредни вещества от
селското стопанство и природа

по вид замърсители

общо за страната

Петър Петров

Година

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
Групировка/физически измерител
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
5
180 5.3.2
ОТПАДЪЦИ (СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОБЩИНСКИ)
Година
по вид - неопасни; опасни; образувани 5.3.2.1
Образувани отпадъци от
икономическата дейност
общо; предадени за оползотворяване;
предадени за обезвреждане; изнесени
извън страната; по групи икономически
дейности по Регламент за статистика на
отпадъците 2150/2002 на ЕК

Отговорник

6

7

общо за страната

Веселина Рошлева

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически райони;
области
общо за страната;
статистически райони;
области
общо за страната;
статистически райони;
области

Веселина Рошлева

Веселина Рошлева

Веселина Рошлева
Веселина Рошлева

5.3.2.2

Общо образувани битови отпадъци

Година

оценка

5.3.2.3

Събрани битови отпадъци на човек от
населението

Година

оценка

5.3.2.4

Депа за битови отпадъци

Година

брой

5.3.2.5

Заета площ от депата

Година

декари

5.3.2.6

Дял на населението, обхванато от
системи за организирано
сметосъбиране
Обслужвани населени места
Събрани битови отпадъци

Година

%

5.3.2.9

Депонирани строителни отпадъци на
депа за битови отпадъци

Година

5.3.2.10

Общо приходи от данъци и такси

Година

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
брой
общо за страната
депонирани; предадени за предварително общо за страната;
третиране; предадени за рециклиране статистически райони;
тона
области и общини
депонирани - тона
общо за страната;
статистически райони;
области и общини
хиляди лева
общо за страната

5.3.2.11
5.3.2.12

Година
Година

хиляди лева
хиляди лева

общо за страната
общо за страната

5.3.3
5.3.3.1

Приходи от такси за битови отпадъци
Извършени разходи за битови
отпадъци
ВЕДОМСТВЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ
Регистрирани шумови нива

Година

брой; по шумови нива в децибели

5.3.3.2

Защитени територии

Година

площ; по категории

общо за страната; области и Мариета Петрова
населени места
общо за страната
Мариета Петрова

5.3.2.7
5.3.2.8

181

Териториално ниво

Година
Година

Веселина Рошлева
Веселина Рошлева
Веселина Рошлева

Веселина Рошлева
Веселина Рошлева
Веселина Рошлева
Веселина Рошлева

№в
Код на
Отчетен
Наименование на показателя
Групировка/физически измерител
НСПпоказателя
период
2018
1
2
3
4
5
Година
брой; по категории
5.3.3.3
Защитени територии и обекти
Година
процент от общата територия
5.3.3.4
Дял на защитените територии от
територията на България
182 5.3.4
РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

183

184

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната
общо за страната

7
Мариета Петрова
Мариета Петрова

общо за страната и по
направления за околната
среда
общо за страната и по
направления за околната
среда

Румяна Иванова

общо за страната и по
направления за околната
среда

Румяна Иванова

5.3.4.1

Разходи за опазване и възстановяване
на околната среда

5.3.4.2

Разходи за придобиване на ДМА и ДНА Година
с екологично предназначение

по направления за околната среда

5.3.4.3

Разходи за поддържане на ДМА с
екологично предназначение и за
извършване на екологични
мероприятия

Година

по направления за околната среда

5.3.4.4

Екологични глоби и санкции

Година

по направления за околната среда; по вид общо за страната

5.3.5

ДВИЖЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

5.3.5.1

Наличност на дълготрайни
материални активи с екологично
предназначение в края на годината

Година

по икономически сектори; по
направления за околната среда

общо за страната и по
Ивайло Рангелов
направления за околната
среда; статистически райони
и области - общо

5.3.5.2

Въведени в действие дълготрайни
материални активи с екологично
предназначение

Година

по икономически сектори; по
направления за околната среда

общо за страната и по
Ивайло Рангелов
направления за околната
среда; статистически райони
и области - общо

5.3.5.3

Излезли от употреба дълготрайни
материални активи с екологично
предназначение

Година

по икономически сектори; по
направления за околната среда

общо за страната и по
Ивайло Рангелов
направления за околната
среда; статистически райони
и области - общо

5.3.6

СТАТИСТИКА НА ВОДИТЕ

Година

по икономически сектори; по
направления за околната среда

Румяна Иванова

Румяна Иванова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.3.6.1
Иззета вода по видове водоизточници

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
по икономически сектори

6
общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите

7
Стоянка Мастикова

5.3.6.2

Образувана и отведена отпадъчна вода Година

по икономически сектори

общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите

Стоянка Мастикова

5.3.6.3

Иззета вода от общественото
водоснабдяване

Година

общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите

Стоянка Мастикова

5.3.6.4

Подадена вода от общественото
водоснабдяване

Година

Стоянка Мастикова

5.3.6.5

Загуби на вода

Година

5.3.6.6

Използвана вода от общественото
водоснабдяване

Година

5.3.6.7

Използвана питейна вода от
общественото водоснабдяване от
домакинствата (на човек)

Година

5.3.6.8

Водопроводна мрежа

Година

общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите
общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите
общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите
общо за страната;
статистически райони;
области и райони за
басейново управление на
водите
общо за страната

5.3.6.9

Канализационна мрежа

Година

общо за страната

Стоянка Мастикова

Стоянка Мастикова

Стоянка Мастикова

Стоянка Мастикова

Стоянка Мастикова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.3.6.10
Действащи селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води (СПСОВ)

185

188

4
Година

Групировка/физически измерител
5
по метод на третиране

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната;
статистически райони;
райони за басейново
управление на водите

7
Стоянка Мастикова

общо за страната;
статистически райони;
области и райони за
басейново управление на
водите
общо за страната;
статистически райони;
области и райони за
басейново управление на
водите

Стоянка Мастикова

5.3.6.11

Дял на населението с обществено
водоснабдяване

Година

5.3.6.12

Дял на населението с обществена
канализация

Година

5.3.6.13

Дял на населението, свързано със
селищни пречиствателни станции за
отпадъчни води

Година

по метод на третиране

общо за страната;
статистически райони;
области и райони за
басейново управление на
водите

Стоянка Мастикова

5.3.7
5.3.7.1

ЕКОЛОГИЧНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Енергийни данъци и такси

Година

по икономически сектори

общо за страната

Румяна Иванова

5.3.7.2

Данъци и такси за транспорт

Година

по икономически сектори

общо за страната

Румяна Иванова

5.3.7.3

Година
Данъци и такси за замърсяване на
околната среда
Данъци и такси за ползване на ресурси Година

по икономически сектори

общо за страната

Румяна Иванова

по икономически сектори

общо за страната

Румяна Иванова

общо за страната
общо за страната
общо за страната

Петър Петров
Петър Петров
Петър Петров

общо за страната

Жаклина Цветкова

общо за страната

Жаклина Цветкова

5.3.7.4
187

Отчетен
период

5.3.8
5.3.8.1
5.3.8.2
5.3.8.3
5.3.9
5.3.9.1
5.3.9.2

ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВАНИ СТОКИ И ОПАКОВКИ
Година
по вид на материала
Образувани отпадъци от опаковки
Година
по вид на материала
Рециклирани отпадъци от опаковки
Година
по вид на материала
Изгорени отпадъци от опаковки
ПОДЗЕМНИ ЗАПАСИ
Година
по вид на подземните богатства
Доказани, вероятни запаси и ресурси
Площ на находищата на подземни
запаси

Година

по раздели на КИД-2008 (2 знака)

Стоянка Мастикова

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2

196

197

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
по вид на подземните богатства

6
общо за страната

7
Жаклина Цветкова

5.3.9.3

3
Добив на подземни богатства във
физическо изражение

Година

по вид на подземните богатства

общо за страната

Жаклина Цветкова

5.3.9.4

Оценка на периода на изчерпване на
запасите

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически райони;
области и общини

Мария Иванова;
Камелия Благоева

5.4.1
5.4.1.1

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
КРАТКОСРОЧНА СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ
Тримесечие; по броя на стаите
Новопостроени жилища
Година

5.4.1.2

Новопостроени жилищни сгради

Тримесечие;
Година

по конструкция на сградите

5.4.1.3

Полезна площ на новопостроените
жилища

Тримесечие;
Година

общо; жилищна; спомагателна и площ на общо за страната;
кухни
статистически райони;
области и общини

Мария Иванова;
Камелия Благоева

5.4.1.4

Съборени жилища

Тримесечие;
Година

брой

общо за страната

Мария Иванова;
Камелия Благоева

5.4.1.5

Полезна площ на съборените жилища

Тримесечие;
Година

общо; жилищна; спомагателна и площ на общо за страната
кухни

Мария Иванова;
Камелия Благоева

5.4.1.6

Съборени жилищни сгради

Тримесечие;
Година

брой

Мария Иванова;
Камелия Благоева

5.4.2
5.4.2.1

ЖИЛИЩЕН ФОНД
Жилища

Година

брой на стаите; тип на населеното място

5.4.2.2

198

Наименование на показателя

5.5.1
5.5.1.1

общо за страната

общо за страната;
статистически райони;
области и общини
Година
общо, в т.ч. жилищна и спомагателна; тип общо за страната;
Полезна площ
на населеното място
статистически райони;
области и общини
ТЕМА 5.5.РЕГИОНАЛНА СТАТИКТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕГИОНИТЕ
Година
брой
общо за страната;
Населени места, градове, села и
статистически зони;
кметства
статистически райони;
области и общини

Мария Иванова;
Камелия Благоева

Мария Иванова;
Камелия Благоева
Мария Иванова;
Камелия Благоева

Цветелина Раковска;
Димитър Попов

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.5.1.2
Дълготрайни материални активи с
екологично предназначение

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител
общо

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

7
Ивайло Рангелов;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Стоянка Мастикова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.3

Население и водни услуги

Година

дял на населението, свързано с
обществено водоснабдяване, с
обществена канализация, с
пречиствателни станции за отпадъчни
води и с режим на водоснабдяване

5.5.1.4

Битови отпадъци

Година

5.5.1.5

Година
Сключени бракове, бракоразводи,
живородени, умрели, умрели деца под 1
година и естествен прираст на
населението

дял на обслужваното население от
общо за страната;
системи за организирано сметосъбиране, статистически зони;
брой депа, събрани битови отпадъци
статистически райони,
области и общини
по пол
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини

Веселина Рошлева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Елка Якимова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.6

Възрастови съотношения (0-14/15-64;
65+/15-64; 0-14,65+/15-64; 65+/0-14; 6064/15-19)

Година

общо

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини

Детелина Попчева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.7

Относителен дял на населениeто на
възраст между 25 и 64 навършени
години с висше образование

Година

общо

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.8

Относителен дял на населението на
възраст между 25 и 64 навършени
години със средно образование

Година

общо

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Тодор Давидков;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.5.1.9
Относителен дял на населението на
възраст между 25 и 64 навършени
години с основно и по-ниско
образование

Отчетен
период
4
Година

Групировка/физически измерител
общо

5

Териториално ниво

Отговорник

6
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

7
Тодор Давидков;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.10

Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи

Година

по форма на собственост; по видове;
Агрегирани номенклатури А10/11,
съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Ирена Янакиева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.11

Придобити дълготрайни материални
активи

Година

по форма на собственост; по видове;
Агрегирани номенклатури А10/11,
съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД-2008)

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Ирена Янакиева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.12

Разпределение на предприятията от
нефинансовия сектор на икономиката

Година

по големина според броя на заетите в тях общо за страната;
лица
статистически зони и
статистически райони

5.5.1.13

Основни характеристики на
предприятията от нефинансовия
сектор на икономиката

Година

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

5.5.1.14

Продукция на промишлените
предприятия

Година

5.5.1.15

Производство на промишлени изделия Година

общо

Агрегирана номенклатура А38, съгласно
Класификация на икономическите
дейности (КИД-2008)
по определени продуктови групи

общо за страната;
статистически зони и
статистически райони
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Светослава Филипович;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
Светослава Филипович;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Йорданка Лашкова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Елка Ерменкова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.5.1.16
Площ на жилищата на 31.12.

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

4
Година

5
видове полезна площ

по материал на външните стени на
сградата

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
по форма на собственост и по брой на
общо за страната;
стаите
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
по вид
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
по направления на строителството
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
общо за страната;
общо; убити и ранени
статистически зони;
статистически райони и
области
брой
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
легла; леглоденонощия; стаи;
общо за страната;
реализирани нощувки; пренощували лица; статистически зони;
приходи от нощувки
статистически райони;
области и общини

Мария Иванова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Мария Иванова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Мария Иванова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Веселина Маринова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Йоана Илчевска;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Йоана Илчевска;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Лидия Сандева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

легла; леглоденонощия; стаи;
общо за страната;
реализирани нощувки; пренощували лица; статистически зони;
приходи от нощувки
статистически райони;
области и общини

Лидия Сандева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.17

Жилищни сгради към 31.12.

Година

5.5.1.18

Жилища към 31.12.

Година

5.5.1.19

Въведени в експлоатация сгради,
жилища и полезна площ

Година

5.5.1.20

Реализирани приходи от строителномонтажни работи

Година

5.5.1.21

Пътнотранспортни произшествия

Година

5.5.1.22

Транспортни средства към 31.12.

Година

5.5.1.23

Места за настаняване

Година

5.5.1.24

Хотели

Година

6
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини

Отговорник
7
Мария Иванова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.5.1.25
Лечебни и здравни заведения към
31.12.

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
по видове лечебни и здравни заведения

6
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини

7
Евелин Йорданова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини

Лариса Петкова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

5.5.1.26

Детски ясли към 31.12.

Година

брой

5.5.1.27

Домове за медико-социални грижи за
деца към 31.12.

Година

деца по пол

5.5.1.28

Медицински персонал към 31.12.

Година

5.5.1.29

Детски градини

Година

5.5.1.30

Учебни институции

Година

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
лекари; лекари по дентална медицина;
общо за страната;
медицински специалисти по здравни
статистически зони;
грижи
статистически райони;
области и общини
общо и в селата; по вид; детски учители и общо за страната;
деца
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
по видове; преподаватели и учащи
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
завършили по степени на образование

5.5.1.31

Учащи по степени на Международната Година
класификация на образованието
(МСКО 2011)

по видове учебни институции

5.5.1.32

Преподаватели

по видове учебни институции

Година

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини

Лариса Петкова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Евелин Йорданова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Вера Стефанова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

Вера Стефанова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

Свилен Кателиев;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Свилен Кателиев;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.5.1.33
Разходи за научноизследователска и
развойна дейност

206

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

4
Година

общо

5

7
Ваня Желева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Ваня Желева;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

общо за страната;
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
по брой на извършените престъпления; по общо за страната;
пол и възраст
статистически зони;
статистически райони;
области и общини
по брой; представления; посещения
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
по брой и библиотечен фонд
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
брой оператори и часове предавания
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

Адриана Тетевенска;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Евелин Йорданова;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Давид Миланов;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Давид Миланов;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"
Давид Миланов;
отдел "Регионална
статистика и индикатори
за мониторинг"

Персонал, зает с НИРД

Година

общо

5.5.1.35

Престъпления, завършили с осъждане

Година

по брой на извършителите

5.5.1.36

Осъдени лица

Година

5.5.1.37

Театри и кина

Година

5.5.1.38

Библиотеки

Година

5.5.1.39

Радио- и телевизионни оператори

Година

5.6.1.1.2
5.6.1.1.3

Отговорник

6
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области
общо за страната;
статистически зони;
статистически райони и
области

5.5.1.34

5.6.1
5.6.1.1
5.6.1.1.1

Териториално ниво

ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)
Разходи за НИРД
хиляди лева; по видове разходи; по
Разходи за НИРД по видове и сектори Година
сектори
Година
хиляди лева; по сектори
Разходи за НИРД по статистически
райони и сектори
Година
хиляди лева; по области на науката; по
Разходи за НИРД по области на
науката и сектори
сектори

общо за страната
общо за страната и
статистически райони
общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева
Рени Петкова;
Ваня Желева
Рени Петкова;
Ваня Желева

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.6.1.1.4
Разходи за НИРД по източници на
финансиране и сектори

4
Година

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

5
6
хиляди лева; по източници на средствата; общо за страната
по сектори

7
Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.1.5

Година
Разходи за НИРД в сектор
Предприятия по икономическа дейност

хиляди лева; по икономическа дейност

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.1.6

Разходи за НИРД в сектор
Предприятия по големина на

хиляди лева; по големина на
предприятията

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2

Персонал, зает с НИРД

5.6.1.2.1

Персонал, зает с НИРД, по категории и Година
пол
Година
Персонал, зает с НИРД, по сектори и
пол

брой; еквивалент на пълна заетост; по
категории; по пол
брой; еквивалент на пълна заетост; по
сектори; по пол

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева
Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.3

Персонал, зает с НИРД, по сектори,
статистически райони и пол

Година

брой; по сектори; по пол

общо за страната и
статистически райони

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.4

Персонал, зает с НИРД, по области на
науката и пол

Година

брой; еквивалент на пълна заетост; по
области на науката; по пол

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.5

Персонал, зает с НИРД, по степен на
образование и пол

Година

брой; еквивалент на пълна заетост; по
степен на образование; по пол

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.6

Персонал, зает с НИРД - общо и
изследователи, в сектор Предприятия
по икономическа дейност

Година

брой; по икономическа дейност

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.7

Изследователи по възрастови групи и Година
пол в Държавен сектор и сектор Висше
образование

брой; по възрастови групи; по пол

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.8

Изследователи по гражданска
принадлежност в Държавен сектор и
сектор Висше образование

брой; по гражданска принадлежност; по
пол

общо за страната

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.1.2.9

Година
Персонал, зает с НИРД – общо и
изследователи (в еквивалент на пълна
заетост), в сектор Предприятия по
големина на предприятията

еквивалент на пълна заетост; по големина общо за страната
на предприятията

Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.2

БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)

5.6.1.2.2

207

Отчетен
период

Година

Година

общо за страната

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.6.2.1
Бюджетни разходи за
научноизследователска и развойна
дейност
208

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво
6
общо за страната

Отговорник

4
Година

5
хиляди лева; по социално-икономически
цели

7
Ваня Желева;
Рени Петкова

процент; по групи сектори на
общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008) за предприятията с
10 и повече наети лица; по големина на
предприятията според броя на наетите
лица
процент; по групи сектори на
общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008) за предприятията с
10 и повече наети лица; по големина на
предприятията според броя на наетите
лица

Надя Катеринкина;
Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.3

ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ

5.6.3.1

Дял на иновативните предприятия от
общия брой предприятия

Година

5.6.3.2

Дял на предприятията, реализирали
нови или усъвършенствани продукти,
нови за пазара, от общия брой
предприятия

Година

5.6.3.3

Дял на оборота, реализиран от нови
или усъвършенствани продукти, нови
за пазара, от общия оборот на
предприятията

Година

процент; по групи сектори на
общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008) за предприятията с
10 и повече наети лица; по големина на
предприятията според броя на наетите
лица

Надя Катеринкина;
Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.3.4

Година
Дял на оборота, реализиран от нови
или усъвършенствани продукти, нови
за предприятието, но не и за пазара, от
общия оборот на предприятията

процент; по групи сектори на
общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008) за предприятията с
10 и повече наети лица; по големина на
предприятията според броя на наетите
лица

Надя Катеринкина;
Рени Петкова;
Ваня Желева

5.6.3.5

Дял на предприятията с иновационно Година
сътрудничество от общия брой
предприятия с технологични иновации

процент; по групи сектори на
общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008) за предприятията с
10 и повече наети лица; по големина на
предприятията според броя на наетите
лица

Надя Катеринкина;
Рени Петкова;
Ваня Желева

Надя Катеринкина;
Рени Петкова;
Ваня Желева

№в
Код на
НСПпоказателя
2018
1
2
210

5.7.1
5.7.1.1
5.7.1.2

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

3
4
5
ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА
процент; по видове връзки; по
Достъп на домакинствата до интернет Година
местоживеене
процент; по видове причини
Причини, поради които домакинствата Година
нямат достъп до интернет

Териториално ниво

Отговорник

6

7

общо за страната и
статистически райони
общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова

общо за страната и
статистически райони

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.1.3

Лица, регулярно използващи интернет Година

5.7.1.4

Устройства, използвани от лицата за
достъп до интернет
Цели на използване на интернет от
лицата
Лица, използващи интернет за
взаимодействие с обществени
институции
Е-умения на лицата

Година

процент; по пол; по възраст; по
завършена степен на образование; по
икономическа активност
процент; по видове устройства

Година

процент; по видове дейности

общо за страната

Година

процент; по видове цели; по пол; по
завършена степен на образование

общо за страната

Година

процент; по видове умения

общо за страната

5.7.1.8

Лица, които никога не са използвали
интернет

Година

процент; по завършена степен на
общо за страната и
образование; по икономическа активност статистически райони

5.7.1.9

Година
Лица, които са поръчвали/купували
стоки или услуги по интернет
Вид на поръчваните стоки и услуги от Година
лицата по интернет
Година
Закупуване на стоки и услуги от
лицата по местонамиране на продавача

процент; по местоживеене; по пол

5.7.1.12

Проблеми, срещани при поръчки или Година
покупки на стоки и услуги по интернет

процент; по видове проблеми

5.7.1.13

Година
процент; по видове причини
Причини, поради които лицата не
пазаруват по интернет
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ И Е-ТЪРГОВИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Година
процент; по големина на предприятията
Предприятия с достъп до интернет
според броя на заетите лица; по видове
връзки

5.7.1.5
5.7.1.6

5.7.1.7

5.7.1.10
5.7.1.11
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Наименование на показателя

5.7.2
5.7.2.1

процент; по видове стоки и услуги

общо за страната и
статистически райони
общо за страната

процент; по местонамиране на продавача общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова
Мая Папазова;
Любомира Ангелова

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

№в
Код на
Наименование на показателя
НСПпоказателя
2018
1
2
3
5.7.2.2
Заети в предприятията, които
използват компютри и интернет

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

4
Година

5
процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

6
общо за страната

7
Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.3

Предприятия, които имат
уебсайт/страница

Година

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.4

Предприятия, използващи социални
медии

Година

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.5

Предприятия, които получават и/или
изпращат електронни фактури

Година

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.6

Предприятия, които получават
поръчки онлайн

Година

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.7

Предприятия, които закупуват стоки
или услуги онлайн

Година

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.8

Предприятия, използващи система за
управление на ресурсите (ERP)

Година

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

5.7.2.9

Предприятия, използващи софтуерни Година
приложения за управление на
информация за клиенти (CRM)
Предприятия, чиито бизнес процеси са Година
автоматизирано свързани с тези на
техни доставчици и/или клиенти
Година
Предприятия, които използват
облачни услуги

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

Предприятия, които използват "големи Година
данни"

процент; по големина на предприятията
според броя на заетите лица

общо за страната

Мая Папазова;
Любомира Ангелова

Видове кризисни събития, установени
щети.

общо за страната , области,
общини

Росица Петрова;
Финка Денкова

5.7.2.10

5.7.2.11

5.7.2.12

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
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6.6.1
6.6.1.1

ВЪЗНИКНАЛИ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ
Година
Възникнали кризисни събития

