МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

1. Цел, задачи и предназначение
Основна цел на наблюдението е да осигурява разнообразна информация за
дейността на местата за настаняване в България. Методологията, която се прилага при
статистическите изследвания в туризма е в съответствие с Регламент 692/2011 на
Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма и
Регламент 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на
Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма по
отношение на структурата на отчетите за качеството и предаване на данните.
До края на 2011 г. е прилагана Директива 95/57 на Европейския съвет за събиране
на данни в областта на туризма.
2. Обект, обхват и единици на наблюденията
Обект на изучаване са всички категоризирани и функционирали през отчетния
период места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, къмпинги и други места за
краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и
апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за
краткосрочно настаняване).
При наблюдението на материалната база на туризма се събират разнообразни
данни за местата за настаняване по видове, реализираните нощувки в тях,
пренощувалите лица, приходите от нощувки и други.
Легладенонощията в експлоатация са получени чрез събиране на броя на леглата
за всеки ден на отчетния период, през които те са били разкрити, независимо от това
дали са били заети, или не.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени
от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
3. Периодичност
Статистическото наблюдение на местата за настаняване се провежда месечно от
януари 2012 година. До края на 2011 г. изследването е провеждано тримесечно.
4. Източници на информация
Основни източници на информацията за дейността на местата за настаняване са
месечни формуляри, които всички собственици на категоризирани места за настаняване
в страната са задължени да представят в НСИ. На отчитане подлежат всички
категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла от обществения и частния
сектор, функционирали през съответния период.

5. Публичност и прозрачност

• Достъп до прилаганата методика

Всички публикации на НСИ с данни от изследването на местата за настаняване
съдържат кратки методологични бележки с основните понятия.
• Съобщения

Резултатите от изследването се разпространяват със съобщение, което се
публикува месечно на страницата на НСИ в интернет. До края на 2011 г. съобщенията
са публикувани тримесечно.
• Публикации

Резултатите от изследването се публикуват в изданията Статистически
справочник и Статистически годишник на НСИ.
• Електронен достъп

Актуални таблици с основни резултати от изследването се поместват месечно на
страницата на НСИ в интернет. До края на 2011 г. таблици с основни резултати са
публикувани тримесечно.

