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ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на 

сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

- Наблюдение на работната сила - подготовка за внедряване на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически 

данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки;

- Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица (CVTS6);

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

- Пенсионни права в социалното осигуряване;

- Анализ на възможностите и разработването на инструментариум за събиране и поддържане на статистически индикатори по "Рамката за намаляване на риска от бедствия 

Сендай 2015 - 2030 г.";

- Платформа за електронно обучение "Интерактивна статистика";

- Потребителски цени на нефтопродукти;

- Структура на лозята през 2020 г.

Националната статистическа програма за 2020 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на 

Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят 

резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на 

базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2020 г. са свързани с 

нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2020 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2020 са: 

НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК: 

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

- Входни данни за Евромод и регионализиране;

- Програма за европейски сравнения 2020 г.;

- Регионална бизнес демография;

- Развитие на методологията за сметките за екологични стоки и услуги;

- Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво;

- Участие в Европейска олимпиада по статистика 2019/2020 г.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както 

и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2020 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 100 от 20.12.2019 г., са определени 25 447 200 лв., от които 21 623 200 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2020 г. 

Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 19 923 200 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 1 200 000 лв., a 

съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв.

Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2020 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
 

ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

1 Раждаемост Брой и структури на новородените 

деца на национално ниво, 

статистически райони, областно и 

общинско ниво и населени места. 

Показатели за равнището на 

раждаемостта на национално ниво, 

статистически райони и области

Изчерпателно 

Месечно и 

годишно

Данни от 

административна 

система ЕСГРАОН - 

ГДГРАО в МРРБ

Задължително        

За месечните 

данни до 15-то 

число след 

отчетния месец 

Годишни данни: 

Окончателни данни - 

13.04.2020 г.

Тримесечни данни:

IV тр. на 2019 г. - 

21.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. - 

21.05.2020 г.;

II тр. - 21.08.2020 г.;

III тр. - 20.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: „Население и 

демографски процеси“;                                                                         

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка             

68600 68600

2 Смъртност Брой и структури на умрелите лица 

на национално ниво,  статистически 

райони, областно и общинско ниво и 

населени места. Показатели за 

равнището на смъртността на 

национално ниво, статистически 

райони и области

Изчерпателно 

Месечно и 

годишно

Данни от 

административна 

система ЕСГРАОН - 

ГДГРАО в МРРБ

Задължително        

За месечните 

данни до 15-то 

число след 

отчетния месец

Годишни данни: 

Окончателни данни - 

13.04.2020 г.

Тримесечни данни:

IV тр. на 2019 г. - 

21.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. - 

21.05.2020 г.;

II тр. - 21.08.2020 г.;

III тр. - 20.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Население и 

демографски процеси";

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка         

70400 70400

3 Таблици за смъртност Изчисляване на таблици за 

смъртност общо за страната по пол и 

местоживеене; по области и по пол  

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ от ИС 

"Демография"

Общи таблици -

13.05.2020 г.

Интернет;            

Специализирана електронна 

публикация: "Население и 

демографски процеси";          

Прессъобщение;         

Информационна услуга по 

заявка                      

17900 17900

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2020 ГОДИНА

стр. 6



Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

4 Брачност и бракоразводност Брой сключени и прекратени 

юридически бракове и 

характеристики на лицата; 

национално ниво,  статистически 

райони, областно и общинско ниво и 

населени места

Изчерпателно 

Месечно и 

годишно

Данни от 

административна 

система ЕСГРАОН - 

ГДГРАО в МРРБ

Задължително     

За месечните 

данни до 15-то 

число на 

следващия месец

Годишни данни: 

Окончателни данни - 

13.04.2020 г.

Тримесечни данни:

IV тр. на 2019 г. - 

21.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. - 

21.05.2020 г.;

II тр. - 21.08.2020 г.;

III тр. - 20.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Население и 

демографски процеси";

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;  

Информационна услуга по 

заявка                       

70400 70400

5 Вътрешна миграция Брой и структура на мигриралите  

лица между населените места на 

страната; национално ниво,  

статистически райони, областно и 

общинско ниво и населени места

Изчерпателно 

Месечно и 

годишно

Данни от 

административна 

система ЕСГРАОН - 

ГДГРАО в МРРБ

Задължително     

За месечните 

данни до 15-то 

число след 

отчетния месец

Годишни данни: 

Окончателни данни - 

13.04.2020 г.

Тримесечни данни:

IV тр. на 2019 г. - 

21.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. - 

21.05.2020 г.;

II тр. - 21.08.2020 г.;

III тр. - 20.11.2020 г.

Интернет;

Обща печатна и електронна 

публикация;

Специализирана електронна 

публикация: "Население и 

демографски процеси";

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка                

41400 41400

6 Външна миграция Оценка на размера и структурите на 

външномиграционните процеси; 

национално ниво  

Изчерпателно 

за 

административ

ните източници 

Извадково 

изследване на 

ГКПП  

Годишно

Данни от 

административна 

система ЕСГРАОН - 

ГДГРАО в МРРБ; МВР; 

Държавна агенция за 

бежанците; 

НАП;

Анкетно изследване                        

Задължително за 

админис-

тративни 

източници до 15 

число след 

отчетния месец; 

Доброволно за 

лицата                                                                                                                                                                         

Окончателни данни

13.04.2020 г.

Специализирана електронна 

публикация: "Население и 

демографски процеси"; 

Прессъобщение ;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка        

25100 25100
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

7 Население, демографски 

процеси и демографски 

прогнози

Развитие на демографските процеси, 

брой и структури на населението; 

национално ниво, статистически 

райони, областно и общинско ниво и 

населени места. 

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ от ИС 

"Демография"

Годишни данни: 

Окончателни данни - 

13.04.2020 г.

Тримесечни данни:

IV тр. на 2019 г. - 

21.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. - 

21.05.2020 г.;

II тр. - 21.08.2020 г.;

III тр. - 20.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Население и 

демографски процеси";

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка              

74200 74200

8 Разрешения за пребиваване 

на чужденци в Република 

България (съгласно чл. 6 от 

Регламент 862/2007, 

Директива 2009/50/EC и чл. 

15 от Директива 

2011/98/ЕС)

Брой издадени, подновени и отнети 

разрешения за пребиваване по 

основания 

Изчерпателно 

Годишно

Данни от МВР Задължително до 

20 дни след 

изтичане на 

отчетната година.

Окончателни данни

02.07.2020 г.

Интернет; 

Въпросник за Евростат 

7400 7400
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

Предварителни данни 

01.06.2021 година

Пресконференция;

Интернет

Окончателни данни 

31.12.2021 година

Пресконференция;

Интернет;

Печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;

Данни за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка         

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

10 Годишна статистика на 

заетостта и разходите за 

труд

Брой наети лица по класове 

професии, пол и режим на работно 

време; отработени дни и часове; 

разходи за труд; национално ниво, 

статистически райони, областно и 

общинско ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятия, фирми  и 

организации от всички 

институционални 

сектори                    

Задължително  

31.03.2020 г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;              

Въпросник за Евростат и 

международни организации;                    

Информационна услуга по 

заявка                        

523200 523200

9 Преброяване на 

населението и жилищния 

фонд в Република България 

през 2021 година

Софтуерно осигуряване на 

Преброяване 2021; организиране на 

разяснителни дейности сред 

населението и органите на 

преброяване; подготовка и 

провеждане на пробно преброяване; 

подготовка и провеждане на обход; 

обучение на преброители и 

контрольори, отпечатване на 

инструментариум; провеждане на 

преброяването; обработка, 

редактиране и валидиране на 

данните; разпространение и 

публикуване на резултатите; 

изготвяне на окончателен доклад и 

доклад за качеството. Организация и 

провеждане на извадкови 

изследвания, съпътстващи 

преброяването, организация и 

провеждане на Изследване на 

бюджета на времето.          

Изчерпателно 

на 10 години

Непосредствено от 

физическите лица чрез 

преброителна карта или 

чрез онлайн въвеждане 

на информация . 

Органите на публичната 

власт, поддържащи 

регистри и бази данни, 

осигуряват безплатно на 

НСИ необходимите за 

целите на 

преброяването 

индивидуални данни и 

метаданни за тях.

Юридически лица, 

които предоставят 

публични услуги на 

основание на 

нормативен акт и 

поддържат регистри и 

бази данни, осигуряват 

безплатно на НСИ 

необходимите за целите 

на преброяването 

индивидуални данни и 

метаданни за тях.

Задължително

стр. 9



Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

11 Наблюдение на работната 

сила 

Икономическа активност  на 

населението на 15 и повече 

навършени години (заети лица, 

безработни лица, лица извън 

работната сила)  по пол, възраст, 

образование и други 

характеристики;   национално ниво, 

статистически райони

Извадково        

Текущо

Персонално интервю на 

лицата  (на възраст 15 и 

повече навършени 

години), от 

домакинствата 

включени в извадката, 

чрез анкетна карта

Доброволно. 

Анкетирането се 

извършва 

непрекъснато

Тримесечни данни:

IV тр. на 2019 г. - 

14.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г. - 

15.05.2020 г.;

II тр. - 14.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 16.11.2020 г.

Годишни резултати за 

2019 г. -  

16.03.2020 г.

Интернет;                             

Общи печатни и електронни 

публикации;        

Специализирана годишна  

електронна  публикация: 

"Заетост и безработица - 

годишни данни"; 

 Дипляна "Наблюдение на 

работната сила";                 

Прессъобщение;                      

Микроданни за Евростат;  

Информационна услуга по 

заявка

1542000 1542000

12 Наблюдение на работната 

сила - подготовка за 

внедряване на Регламент на 

Европейския Парламент и 

на Съвета за създаване на 

обща рамка за европейските 

статистически данни за 

лицата и домакинствата, 

основани на индивидуални 

данни, събрани чрез 

извадки

Дейности свързани с внедряването в 

Наблюдението на работната сила на 

изменения произтичащи от  

Регламент на Европейския 

Парламент и на Съвета за създаване 

на обща рамка за европейските 

статистически данни  - подготовка и 

тестване на нова анкетна карта, 

програмно осигуряване, обучение на 

анкетьори и експерти от ТСБ.

31.12.2020 150000 150000

13 Наблюдение на структурата 

на заплатите 2018

Информация за разпределението и 

връзката между размера на 

трудовото възнаграждение, 

индивидуалните характеристики на 

наетите лица (пол, възраст, 

образование) и тези на техния 

работодател

Извадково на 

четири години

Чрез формуляр на 

хартиен и електронен 

носител от предприятия 

(местни единици), 

фирми, организации от 

всички 

институционални 

сектори

30.06.2020 г. Интернет; 

Специализирана годишна 

публикация "Структура на 

заплатите 2018"; 

Микроданни за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка

98000 98000

14 Наблюдение на работната 

сила - допълнителен модул 

през 2019 г. за организация 

на работата и работното 

време - проект на ЕК

Данни за гъвкавост на работното 

време,  организация, автономност на 

работата.

Извадково                          

Еднократно

Персонално интервю 

със заетите лица (на 

възраст 15 и повече 

навършени години) от 

домакинствата, 

включени в извадката, 

чрез анкетна карта

Доброволно. 

Анкетирането се 

извършва 

непрекъснато.

31.05.2020 г. Доклад;                                   

Микроданни за Евростат;

74452 173721 248173
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

15 Наблюдение на работната 

сила - допълнителен модул 

през 2020 г. за трудови 

злополуки и други здравни 

проблеми свързани с 

работата - проект на ЕК

Лица, претърпели злополуки на 

работното място или по повод на 

извършвана работа.

Лица със заболявания, причинени 

или усложнени от работата.

Заети лица, изложени на рискови 

фактори, оказващи влияние върху 

тяхното физическо или психично 

здраве.

Извадково                          

Еднократно

Персонално интервю с 

лицата, които са заети 

през наблюдавания 

период, както и с 

лицата на възраст 15 - 

74 навършени години, 

които не са заети, но са 

работили някога, от 

домакинства, включени 

в извадката, чрез 

анкетна карта

Доброволно. 

Анкетирането се 

извършва 

непрекъснато в 

рамките на 

годината.

31.05.2021 г. Доклад;                                   

Микроданни за Евростат;

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

16 Детски градини 

(предучилищно 

образование)

Брой записани деца, групи, персонал 

в детските градини (детски 

учителки, директори и друг 

персонал); национално ниво, 

статистически райони, областно и 

общинско ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен и хартиен  

носител от всички 

видове детски градини 

(включително  училища, 

провеждащи 

предучилищна 

подготовка);

Административни 

данни от МОН

Задължително 

09.12.2020 г.

за 

образователните 

институции;

03.02.2020 г. за 

административни 

данни от МОН.

Данни за 2020 г. -

26.04.2021 г.

Интернет;                                                               

Общи печатни и електронни 

публикации;                                 

Специализирана електронна 

публикация:"Образование в Р 

България";            

Прессъобщение;                                                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации;  

Информационна услуга по 

заявка  

39600 39600

17 Основно и средно 

образование (начално, 

прогимназиално и 

гимназиално)

Брой записани ученици, новоприети, 

завършили, паралелки, учащи по 

специалности,  персонал (учители, 

директори, педагогически 

специалисти и друг персонал); 

национално ниво, статистически 

райони, областно и общинско ниво

Изчерпателно 

Годишно 

Чрез формуляр на 

електронен и хартиен 

носител от всички 

видове училища: 

общообразователни, 

специални и 

професионални;

Административни 

данни от МОН

Задължително 

15.10.2020 г.  за 

образователните 

институции;

03.02.2020 г. за 

административни 

данни от МОН.

Данни за 2020 г. -

26.04.2021 г.

Интернет;                                                           

Общи печатни и електронни 

публикации;                             

Специализирана електронна 

публикация: "Образование в 

Р България";              

Прессъобщение;                                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации;  

Информационна услуга по 

заявка 

102000 102000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

18 Висше образование 

(степени "професионален 

бакалавър", "бакалавър", 

"магистър") 

Брой записани студенти, 

новоприети, завършили по пол, 

възраст и специалности, 

преподаватели по пол, възраст и 

академична длъжност, персонал по 

категории;  национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво. 

Мобилност на студентите; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр  от всички 

държавни и частни 

университети, 

специализирани висши 

училища и колежи

Задължително 

07.12.2020 г.

Данни за 2020 г. -

26.04.2021 г.

Интернет;                                              

Общи печатни и електронни 

публикации;                                               

Специализирана електронна 

публикация: "Образование в 

Р България";                                                       

Прессъобщение;                                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации;  

Информационна услуга по 

заявка 

42000 42000

19 Висше образование 

(образователна и научна 

степен "доктор")

Брой записани докторанти, 

новоприети, завършили по 

специалности/докторски програми, 

пол и възраст; национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво. 

Мобилност на докторантите; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр  от всички 

образователни 

институции, 

подготвящи докторанти

Задължително 

30.01.2020 г.

Данни за 2019 г. -

24.04.2020 г.

Интернет;                                                     

Общи печатни и електронни 

публикации;                              

Специализирана електронна 

публикация: "Образование в 

Р България";    

Прессъобщение;                                   

Въпросник за Евростат и 

международни организации;   

Информационна услуга по 

заявка  

25000 25000

20 Професионално обучение в 

Центровете за 

професионално обучение 

(ЦПО) и в професионалните 

гимназии и колежи                                                                                                    

Обучение на лица на 16 и повече 

години за придобиване на 

професионална квалификация - 

записани курсисти и придобили 

професионална квалификация по 

пол, възраст и специалности, както и 

всички квалификационни курсове за 

възрастни по част от професията; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

професионалните 

гимназии и 

професионалните 

колежи, издаващи 

свидетелства за 

професионална 

квалификация и 

удостоверения за 

професионално 

обучение. 

Административни 

данни от Националната 

агенция за 

професионално 

образование и обучение 

(НАПОО) за дейността 

на ЦПО.

Задължително 

30.01.2020 г. за 

образователните 

институции;

14.02.2020 г. за 

административни 

данни от 

НАПОО.

Данни за 2019 г. -

24.04.2020 г.

Интернет;                                            

Общи печатни и електронни 

публикации;                                           

Специализирана електронна 

публикация: "Образование в 

Р България";                                                                    

Прессъобщение;                                               

Въпросник за Евростат и 

международни организации;  

Информационна услуга по 

заявка

27600 27600
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

21 Финансови таблици за 

образованието 

Разработка на таблици с данни за 

2018 г. по хармонизирана 

методология на Евростат, ОИСР и 

ЮНЕСКО; Изготвяне на метаданни; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ;                                   

Данни от 

административни 

източници - МФ и МОН

Задължително 

11.09.2020 г.

30.10.2020 г.  Интернет;

Въпросник за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка 

14200 14200

22 Наблюдение на 

продължаващото 

професионално обучение на 

заетите лица (CVTS6)

Продължаващо професионално 

обучение, организирано от 

предприятия, фирми и организации 

за техните служители

Извадково 

Еднократно на 

5 години 

Предприятия; 

Анкетна карта 

(формуляр на хартиен 

носител или онлайн 

въвеждане на данните)

Задължително

май-юни 2021 г.

30.06.2022 г. Интернет;

Данни за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка 

6000 6000

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

23 Издателска дейност - книги, 

вестници и списания

Издадени книги и брошури и 

продължаващи издания по 

издателства, УДК (Универсална 

десетична класификация), 

предназначение, тип, годишен и 

еднократен тираж; национално ниво,  

статистически райони и областно 

ниво

Изчерпателно 

Годишно

Данни от 

административен 

източник - Национална 

библиотека "Св. Св. 

Кирил и Методий"  

Задължително  

24.04.2020 г.

Данни за 2019 г. -

26.06.2020 г.

Интернет; 

Общи печатни и електронни 

публикации;  

Специализирана електронна 

публикация: "Книгоиздаване 

и печат";

Прессъобщение;

Въпросник за международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка

15400 15400

24 Библиотеки         Библиотечен фонд към 01.01. и 

движение, читатели, библиотекари. 

Приходи и разходи на библиотеките; 

национално ниво,  статистически 

райони и областно ниво

Изчерпателно                 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от всички 

библиотеки с 

библиотечен фонд над 

200 хил. бр.  

Задължително  

21.02.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;  

Прессъобщение;

Информационна услуга по 

заявка 

10000 10000

25 Кина                          Капацитет (места), екрани, филми по 

националност,  брой филми, 

прожекции, екранодни, зрители, 

приходи от билети; национално ниво 

и статистически райони

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от всички 

кина         

Задължително 

14.02.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;                           

Общи печатни и електронни 

публикации;   

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка

13000 13000

стр. 13



Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

26 Филмово производство           Вид на произведените филми - 

пълнометражни, късометражни и 

среднометражни, филми за 

киномрежата, телевизионни и видео 

филми; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

Националния филмов 

център и частните 

продуценти        

Задължително

20.03.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка

11200 11200

27 Радиопрограмна дейност                   Радиопредавания - по произход и 

функция, обща продължителност, 

приходи и разходи; национално ниво 

и статистически райони 

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

Българското 

национално радио, 

лицензираните и 

регистрираните 

радиооператори          

Задължително 

03.04.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка

11200 11200

28 Телевизионна програмна 

дейност        

Телевизионни предавания - по 

произход и функция, приходи и 

разходи; национално ниво и 

статистически райони

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

Българската национална 

телевизия, 

лицензираните и 

регистрираните 

телевизионни оператори          

Задължително 

03.04.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка

11200 11200

29 Сценични изкуства                       Брой сцени, места, представления, 

посетители, постановки по 

националност на автора;  

национално ниво,  статистически 

райони и областно ниво. Приходи и 

разходи; брой рецитали, концерти;  

национално ниво и статистически 

райони

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от театрите, 

оперите, оперетите, 

цирковете и 

музикалните колективи 

Задължително 

03.04.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;

Информационна услуга по 

заявка

12400 12400

30 Музеи                                    Музейни фондове (движими 

културни ценности). Персонал по 

вид. Приходи и разходи. 

Материално-техническа база. 

Образователни програми и 

публикации; национално ниво,  

статистически райони, областно и 

общинско ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от всички 

открити за посещение 

музеи  

Задължително  

21.02.2020 г.

Данни за 2019 г. - 

22.05.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка

12400 12400
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

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

31 Система на здравни сметки Статистическа система за 

класифициране на разходите за 

здравеопазване по функции, 

изпълнители и финансиращи 

източници - сводна разработка по 

хармонизирани класификации на 

Евростат, ОИСР и СЗО; национално 

ниво  

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ; 

Данни от 

административни 

източници - МЗ, НЗОК, 

МФ

Задължително 

21.02.2020 г.

16.10.2020 г. Интернет;      

Въпросник за Евростат и 

международни организации;                     

Информационна услуга по 

заявка                

21000 21000

32 Лечебни заведения за 

болнична и извънболнична 

помощ и здравни заведения  

Видове заведения, леглови фонд, 

персонал в заведенията и 

практикуващи медицински 

специалисти съгласно 

методологията на Евростат и ОИСР; 

национално ниво, статистически 

райони,  областно и общинско ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр и формуляр 

на хартиен носител от 

всички лечебни и 

здравни заведения; 

Данни от 

административни 

източници - НЗОК и 

други ведомства

Задължително  

14.02.2020 г.- 

лечебни и 

здравни 

заведения;     

28.02.2020 г.- от 

администра-

тивните 

източници

17.06.2020 г. Интернет; 

Общи печатни и електронни 

публикации; 

Специализирана  публикация: 

"Здравеопазване"; 

Прессъобщение;    

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

55000 55000

33 Нефинансови показатели в 

областта на статистика на 

общественото 

здравеопазване 

Проучване и анализ на 

потенциалните източници на 

информация. Методологическа 

работа с цел подготовка за 

изпълнение на задълженията на 

страната по Регламент на Комисията 

в тази област; национално ниво и 

статистически райони за част от 

показателите

Еднократно Данни на НСИ и 

административни 

източници - МЗ, 

НЦОЗА, НЗОК и др.

Задължително 29.12.2020 г. Методологична разработка за 

вътрешно ползване

13700 13700

34 Домове за медико-социални 

грижи за деца 

Персонал, леглови фонд, настанени 

деца по възраст и статус, 

заболявания на децата;  национално 

ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

домовете за медико-

социални грижи за деца

Задължително

24.01.2020 г.

03.04.2020 г. Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана  публикация: 

"Здравеопазване";

Въпросник за международни 

организации;

Информационна услуга по 

заявка

15000 15000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 
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по предоставяне 
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изследването/                           
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№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 
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Описание на 

изследването/дейността

35 Детски ясли Персонал, места, обслужени деца; 

национално ниво, статистически 

райони, областно и общинско ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр и формуляр 

на хартиен носител от 

самостоятелните детски 

ясли и яслените групи в 

детски градини 

Задължително

24.01.2020 г.

15.05.2020 г.            Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана  публикация: 

"Здравеопазване";

Прессъобщение;

Въпросник за международни 

организации;

Информационна услуга по 

заявка

16700 16700

36 Умирания по причини и 

смъртност по причини

Таблици за умиранията по причини 

по пол и възрастови групи, 

разработени съгласно 

Международната класификация на 

болестите (МКБ) 10-та ревизия; 

национално ниво - за 

мъртворажданията и национално 

ниво, статистически райони, 

областно и общинско ниво - за 

умиранията. Смъртност по причини 

на 100 хил. души от населението - 

разработка по Европейски 

хармонизиран списък на причините; 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво

Изчерпателно 

Годишно

Данни от 

административни 

източници - лечебни и 

здравни заведения, 

регионални здравни 

инспекции, общински 

администрации, както и 

районните 

администрации на 

София, Пловдив и 

Варна (първичен 

документ - съобщение 

за раждане в случаите 

на мъртво раждане, 

съобщение за смърт); 

ГДГРАО в МРРБ 

(електронен файл);  

Данни от ИС 

"Демография"                

Задължително 26.06.2020 г. Интернет;

Обща печатна и електронна 

публикация;

Специализирана  публикация: 

"Здравеопазване";

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка

43400 43400

37 Европейско здравно 

интервю

Изследване на здравното състояние 

на населението на 15 и повече 

години като част от Третата вълна 

изследвания Европейско здравно 

интервю в ЕС. Чрез използването на 

хармонизиран инструментариум ще 

се оцени здравният статус, начинът 

на живот (здравни детерминанти) и 

ползването на здравни услуги от 

населението. Национално ниво.

Извадково на 

всеки пет 

години

Персонално интервю на 

лицата на възраст 15 и 

повече навършени 

години от 

домакинствата 

включени в извадката, 

чрез анкетна карта

Доброволно; 

октомври - 

декември 2019

Предоставяне на 

микроданни на 

Евростат - 30.09.2020 

Предварителни данни - 

19.11.2020 

Окончателни данни - 

след процедура на 

валидиране от 

Евростат. 

Интернет; 

Микроданни за Евростат;   

Информационна услуга по 

заявка 

40000 40000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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№

Тема на изследването/ 
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Описание на 

изследването/дейността

38 Пре-тестване на нови 

променливи за бъдещите 

вълни на Европейско 

здравно интервю - проект 

на ЕК

Пре-тестване на нови променливи за 

бъдещите вълни на Европейското 

здравно интервю и пилотно 

включване на въпросите в 

инструментариума на третата вълна 

на изследването през 2019 г. за част 

от анкетираните лица.  

Извадково            

Еднократно

Персонално интервю 

чрез анкетни карти

Доброволно         

пре-тестване - 

март 2018 г.;

пилотно тестване - 

в рамките на 

третата вълна на 

изследването 

през 2019 г.

начало на проекта - 

01.10.2017 г. 

завършване на 

проекта - 30.09.2020 г.

Доклади;

Индивидуални данни за 

Евростат.

32662 76196 108858

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

39 Доходи, разходи и 

потребление на 

домакинствата                          

Парични доходи и разходи на 

домакинствата; Общи доходи и 

разходи на домакинствата; 

Потребление на основни хранителни 

продукти от домакинствата;                    

национално ниво и статистически 

райони 

Извадково 

Тримесечно 

Персонално интервю и 

попълване на дневници 

и ретроспективни карти 

от домакинствата, 

попаднали в извадката

Доброволно Данни за 2019 г. - 

21.04.2020 г.               

Данни за:

ІV тр. на 2019 г. - 

14.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г.- 

15.05.2020 г.;

II тр. на 2020 г. - 

14.08.2020 г.; 

III тр.на 2020 г. - 

16.11.2020 г.

Интернет;                               

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирани електронни 

публикации: "Бюджети на 

домакинствата в Република 

България" и  "Средни цени и 

купени количества основни 

хранителни и нехранителни 

стоки от домакинствата"; 

Дипляна "Наблюдение на 

домакинските бюджети";

Прессъобщения;

Данни и доклад за качеството 

на данните за Евростат;

Въпросници на Евростат и 

други международни 

организации;

Информационна услуга по 

заявка                                                        

1196000 1196000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)
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(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Описание на 

изследването/дейността

40 Статистика на доходите и 

условията на живот 

(SILC2020)

Подготовка и провеждане на 

наблюдение на домакинствата и 

лицата на 16 и повече години за 

осигуряване на информация за 

пресмятане на монетарни и 

немонетарни показатели за бедност, 

материални лишения и социално 

изключване

Променливи за модул 2020

Извадково 

наблюдение 

върху 6 

годишен 

ротационен 

панел от 

домакинства  

Годишно

Персонално интервю с 

домакинствата и лицата 

на 16 и повече години 

чрез  анкетни карти.

Допълване на липсващи 

данни от 

административни 

регистри на НОИ и 

НАП; използване на 

данни от изследването 

"Годишна статистика на 

заетостта и разходите за 

труд" на НСИ

Доброволно

март - май 2020 г.

Данни от 

изследването, 

проведено през 2020 г.- 

в края на м.април 

2021 г. 

(предварителни 

данни)

Окончателни данни - 

веднага след 

одобрение от 

Евростат, краен срок 

16.12.2021 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Данни за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка

307400 307400

41 Статистика на доходите и 

условията на живот 

(SILC2019)

Обработка на данните и формиране 

на целеви първостепенни 

променливи. Изчисляване на 

индикатори за бедност и социално 

включване - национално ниво, 

статистически райони и области. 

Изготвяне на Междинен доклад за 

качеството на данните от изследване 

2019 г. Формиране на 

лонгитудинален компонент и 

изготвяне на финален доклад за 

качеството

Извадково 

наблюдение 

върху 6 

годишен 

ротационен 

панел от 

домакинства  

Годишно

Персонално интервю с 

домакинствата и лицата 

на 16 и повече години 

чрез  анкетни карти.

Допълване на липсващи 

данни от 

административни 

регистри на НОИ, НАП 

и АСП; използване на 

данни от изследването 

"Годишна статистика на 

заетостта и разходите за 

труд" на НСИ

Доброволно

март - май 2019 г.

Данни от 

изследването, 

проведено през 2019 г.- 

в края на м.април 

2020 г. 

(предварителни 

данни)

Окончателни данни - 

веднага след 

одобрение от 

Евростат, краен срок 

16.12.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Данни за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка

56400 56400

42 План за действие за 

подобрения на EU-SILC 

(навременност, 

регионализация и 

подготовка на ревизия на 

EU-SILC) - проект на ЕК

Оптимизиране на методите за 

събиране и обработка на първични 

данни.Увеличаване обхвата на 

използваните административни 

данни от Агенцията за социално 

подпомагане. Подобряване на 

оценките за лонгитудиналния 

компонент

начало на проекта - 

04.11.2018 г. 

завършване на 

проекта - 04.07.2020 г.

Доклад; 21091 189823 210914
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Описание на 

изследването/дейността

43 Входни данни за Евромод и 

регионализиране - проект 

на ЕК

Анализиране на изискванията на 

Евромод и създаване на ключова 

таблица между изследването 

„Статистика на доходите и 

условията на живот“ и входните 

данни за Евромод. Адаптиране на 

наличните процеси за създаването на 

по-детайлни данни за нуждите на 

Евромод. Подобряване на 

параметрите на извадката за 

постигане на изискванията за 

прецизност на Евростат.

Данни от 

административни 

източници - НОИ, НАП, 

Агенция за социално 

подпомагане

начало на проекта - 

01.11.2019 г. 

завършване на 

проекта - 30.06.2021 г.

Доклад;

Микроданни от изследването 

за Евростат

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

44 Интегрирана статистика на 

социалната защита 

(ESSPROS) - основен 

модул, модул за 

получателите на пенсии и 

модул за нетните социални 

помощи и обезщетения

Приходи и разходи по схеми и 

изплатени  обезщетения по функции - 

основен модул; 

Данни за бенефициентите на пенсии 

по схеми и функции  - модул за 

получателите на пенсии; национално 

ниво 

Изчерпателно 

Годишно

Данни от 

административни 

източници - НОИ, НАП, 

НЗОК, Агенция за 

социално подпомагане, 

Агенция по заетостта, 

МОН, МЗ, МФ 

Задължително 

16.03.2020 г.

25.09.2020 г. Интернет;             

Прессъобщение;    

Въпросник за Евростат;     

Информационна услуга по 

заявка

29400 29400

45 Събиране на данни за 

ESSPROS - проект на ЕК

Провеждане на подробен анализ и 

извършване на съответните 

сравнения между ESSPROS и 

Системата на националните сметки с 

цел да се обяснят разликите между 

двете системи и да се 

идентифицират тези, които 

произтичат от разлики в 

използваните дефиниции и обхват, 

както и тези, които се дължат на 

други причини.

Подобряване на навременността на 

данните от ESSPROS чрез изготвяне 

на ранни оценки за основните 

агрегати в ESSPROS, по-специално 

на социалните помощи, 

разпределени по функциите на 

ESSPROS. Ранните оценки следва да 

бъдат базирани на данните по 

COFOG.

Еднократно Данни на НСИ от 

Национални сметки и от 

административни 

източници - НОИ, НАП, 

НЗОК, Агенция за 

социално подпомагане, 

Агенция по заетостта, 

МОН, МЗ, МФ.

начало на проекта - 

01.10.2017 г. 

завършване на 

проекта - 31.01.2020 г.

Доклад; 17432 69727 87159
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ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

46 Престъпления, обвиняеми и 

осъдени лица

Данни за обвиняемите лица, 

престъпленията, завършили с 

осъждане и осъдени лица с влезли в 

сила присъди; национално ниво, 

статистически райони, областно и 

общинско ниво

Изчерпателно 

Месечно, 

тримесечно и 

годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител, 

попълван от органите 

на досъдебното и 

съдебното производство 

- следствие, 

прокуратура, МВР, МО, 

съдилищата на 

територията на страната 

и данни от 

административен 

източник (ЕИСПП, 

поддържана от 

администрацията на 

Главния прокурор) 

Задължително 

всеки месец до 25-

то число за 

формуляра на 

хартиен носител, 

до 10-то число 

след края на 

тримесечието за 

данните от 

административен 

източник

Годишни данни за 

2019 г. - 16.07.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Престъпления и 

осъдени лица";

Прессъобщение;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка   

120000 120000

47 Хармонизиране на данните 

от изследването 

"Престъпления, обвиняеми 

и осъдени лица" и данните 

от ЕИСПП

Хармонизиране на данните от 

изследването "Престъпления, 

обвиняеми и осъдени лица" и 

данните от административен 

източник ЕИСПП. Подготовка за 

внедряване на системата и 

използването на данните от 

административен източник като 

единствен.  

Изчерпателно 

Тримесечно

Данни на НСИ и 

административен 

източник ЕИСПП

Задължително 

до 10-то число 

след края на 

тримесечието за 

данните от 

административен 

източник 

31.12.2020 г. Подготовка за използването 

на данните от 

административен източник 

като единствен.  

18000 18000

48 Противообществени прояви 

и престъпления на 

малолетните и 

непълнолетните 

Брой и видове противообществени 

прояви и престъпления, извършени 

от малолетни и непълнолетни;    

национално ниво, статистически 

райони, областно ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител, 

попълван от местните 

комисии за борба срещу 

противообществените 

прояви на малолетните 

и непълнолетните 

Задължително 

07.02.2020 г. 

23.04.2020 г. Интернет; 

Прессъобщение; 

Информационна услуга по 

заявка 

22600 22600
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49 Подготовка и поетапно 

въвеждане в 

статистическата практика 

на страната на 

Международната 

класификация на 

престъпленията за 

статистически цели 

(МКПСЦ) на ООН/Евростат

Методологическа работа и 

координация на процеса по поетапно 

внедряване на МКПСЦ в 

статистическата практика и 

адаптиране на данните от 

административни източници в 

съответствие с изискванията на 

Евростат. 

Еднократно Данни на НСИ и 

административни 

източници -  

Министерство на 

правосъдието, 

Министерство на 

вътрешните работи, 

Върховна касационна 

прокуратура, Висш 

съдебен съвет

31.12.2020 г. Поетапно изпълнение на 

дейностите, включени в 

националната пътна карта, 

съдържаща основните етапи 

и действия, които трябва да 

се предприемат от 

институциите в процеса на  

прилагане на МКПСЦ в 

статистическата практика на 

страната и адаптиране на 

данните от административни  

източници.                  

Аналитичен документ за 

съответствието в обхвата на 

главите, разделите и 

отделните категории 

престъпления на МКПСЦ с 

тези на действащия в 

страната НК.

24600 24600

50 Обезпечаване и 

конфискация на средства и 

облаги от престъпна 

дейност (в изпълнение на 

Директива 2014/42/ЕС).

Дейности, свързани с хармонизиране 

на методологията, обхвата и 

организацията на цялостния процес 

на събиране и обобщаване на 

статистически данни  и метаданни 

на национално ниво в съответствие с 

изискванията на Директива 

2014/42/ЕС за обезпечаване и 

конфискация на средства и облаги от 

престъпна дейност в ЕС. Събиране и 

обобщаване на данни и 

допълнителна информация в обхвата 

на показателите, дефинирани в член 

11 на Директивата, на национално 

ниво.

Изчерпателно. 

Годишно

Данни и метаданни от 

МП, КПКОНПИ, ВСС, 

НАП.

Задължително. 

Съгласно срок, 

определен от ЕК.

Годишни данни за 

2019 г.

Въпросник на ЕК - данни на 

национално ниво, 

разпределени по източници 

на информация и 

показателите, дефинирани в 

член 11 на Директива 

2014/42/ЕС.

20000 20000
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51 Подкрепа за подобряване на 

статистиката на 

престъпността - проект на 

ЕК

Методологическа работа, свързана с 

подкрепа на дейностите в страната, 

свързани с въвеждането в текущата 

практика на Международната 

класификация на престъпленията 

(МКПСЦ) и разработване на нови 

категории данни за наказателния 

процес, необходими за съвместния 

въпросник на Евростат/ООН с оглед 

хармонизирането им с изискванията 

на Евростат и други международни 

институции. Подобряване 

качеството на данните и 

съкращаване на сроковете за 

събиране и обработване на данните.

Еднократно Данни на НСИ и 

Министерство на 

правосъдието (ГДИН), 

Министерство на 

вътрешните работи, 

Прокуратура на 

Република България, 

Национална следствена 

служба и Висш съдебен 

съвет.

начало на проекта - 

01.12.2018 г. 

завършване на 

проекта - 01.07.2020 г.

Доклад. 21530 50226 71756

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА 

ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ

52 БВП - национално ниво БВП по компоненти на 

производствения метод, метода на 

доходите съгласно КИД - А10; 

метода на крайното използване; 

национално ниво                                                                       

Годишно Данни на НСИ и данни 

от административни 

източници - 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

Задължително Предварителни данни  

за 2019 г. - 

05.03.2020 г.;                                             

Ревизирани данни за 

2019 г.

19.10.2020 г.

Интернет;                                    

Общи електронни 

публикации;                          

Специализирана  електронна 

публикация: "Основни 

макроикономически 

показатели";                   

Прессъобщение;                                                    

Въпросник за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка

55000 55000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

53 БВП - регионално ниво БВП и БДС (КИД - А3) за 

регионалните нива на NUTS

Годишно Статистически данни на 

НСИ - годишен отчет на 

нефинансовите 

предприятия

28.01.2020 г. Интернет;                                        

Обща печатна и електронна 

публикация;                                                              

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

22000 22000

54 Производителност   на  

труда

БВП и БДС на един зает/отработен 

час - равнище и индекси на 

изменение по икономически 

дейности (годишни ревизирани 

данни съгласно КИД - ниво A3; 

предварителни годишни и 

тримесечни данни съгласно КИД - 

ниво А3; национално ниво

Годишно                                         

Тримесечно

Статистически данни на 

НСИ -тримесечна и 

годишна статистическа 

и счетоводна 

информация за 

дейността на 

производствените 

единици

Тримесечни и 

годишни 

предварителни данни 

за 2019 г.-         

ІV тр. на 2019 г. - 

05.03.2020 г.;                

І тр. на 2020 г. - 

04.06.2020 г.;                              

ІІ тр. - 04.09.2020 г.;                                         

ІІІ тр. - 04.12.2020 г.  

Годишни за 2019 г. - 

19.10.2020 г.

Интернет;                            

Прессъобщение;                                             

Информационна услуга по 

заявка

15000 15000

55 Нефинансови сметки по 

институционални сектори 

Показатели и балансови позиции по 

институционални сектори съгласно 

ЕСС' 2010: (производство, 

формиране на дохода, разпределение 

и преразпределение на дохода, 

използване на разполагаемия доход, 

капитал, съставяне на интегрирани 

таблици за връзките между 

институционалните сектори); 

национално ниво

Годишно Данни на НСИ - 

Годишни статистически 

и счетоводни отчети и 

справки.                 

Данни от 

административни 

източници - МФ, БНБ, 

Справка за начислен и 

внесен ДДС (НАП), 

Справка за внесен и 

възстановен акциз (АМ)

Задължително Данни за 2018 г.- 

23.10.2020 г.

Интернет;                           

Специализирана електронна 

публикация: "Основни 

макроикономически 

показатели";                 

Въпросник за Евростат 

31200 31200

56 Таблици "Ресурс-

Използване" 

Компоненти на производствената 

сметка, сметка "формиране на 

дохода"  и  крайното използване на 

БВП; Разработване и балансиране на 

таблиците. Размерност А64/P64.

Годишно Данни на НСИ;                                                            

Данни от 

административни 

източници - БНБ, МФ

Задължително 2017 г. - 29.12.2020 г. Интернет;              

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

87300 87300
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

57 Финансови сметки  Pазработване  на годишни 

финансови национални сметки 

(ФНС) за наличностите и 

трансакциите, за преоценките и 

другите изменения в активите и 

пасивите по финансови инструменти 

и институционални сектори за 2019 

г. -  консолидирани и 

неконсолидирани; национално ниво

Изчерпателно  

Годишно 

Данни на НСИ - 

Обобщени данни от 

балансите на единиците 

по институционални 

сектори;                      

Данни от 

административни 

източници: "Централен 

депозитар" АД, 

регистър Булстат, БНБ, 

МФ, Фондова борса

Задължително Данни за 2019 г. - 

30.09.2020 г. срок за 

Евростат; 

30.10.2020 г. - 

публикуване на 

интернет сайта на 

НСИ

Интернет;                                                                         

Специализирана  електронна 

публикация: "Основни 

макроикономически 

показатели";                                             

Въпросник за Евростат

69200 69200

58 БВП по метода на крайното 

използване - детайлизирани 

групи разходи

БВП по елементарни групи разходи 

на крайно използване - 

детайлизирани групи разходи по 

стандартна класификация на 

разходите на домакинствата по 

потребителско предназначение

Годишно Данни на НСИ - 

Домакински бюджети, 

статистика на 

продажбите на дребно;                                    

Данни от 

административен 

източник: 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ) 

Задължително 19.10.2020 г. Таблици за вътрешно 

ползване

15000 15000

59 Пенсионни права в 

социалното осигуряване

Разработване на таблица за 

пенсионни права в социалното 

осигуряване за 2016, 2017 и 2018 

година.

Изчерпателно 

На всеки три 

години

Данни от 

административни 

източници: НОИ и 

Комисия за финансов 

надзор

Задължително Данни за 2019 г. - 

30.09.2020 г. срок за 

Евростат; 

30.10.2020 г. - 

публикуване на 

интернет сайта на 

НСИ

Интернет                                                                        20000 20000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

БВП по компоненти на 

производствения метод и метода на 

доходите (КИД А10) и метода на 

крайното използване; национално 

ниво        

Тримесечни данни на 

НСИ и от 

административни 

източници- 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

наличностите и 

начислените лихви по 

привлечени депозити и 

предоставени депозити 

и кредити, 

разпределени по 

институционални 

сектори и подсектори 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

ІV тр. на 2019 г. - 

05.03.2020 г.;                                 

І тр. на 2020 г. - 

04.06.2020 г.;                              

ІІ тр. на 2020 г. - 

04.09.2020 г.;                 

ІІІ тр. на 2020 г. -

04.12.2020 г.                                

Интернет;                                              

Общи печатни и електронни 

публикации;             

Прессъобщение;                                                      

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

Експресни оценки на БВП по 

производствен метод /КИД А3/ и 

метода на крайното използване

Тримесечни данни на 

НСИ и 

административни 

източници

ІV тр. на 2019 г. - 

14.02.2020 г.;                                 

І тр. на 2020 г. - 

15.05.2020 г.;                              

ІІ тр. на 2020 г. - 

14.08.2020 г.;                 

ІІІ тр. на 2020 г. -

13.11.2020 г.                                            

Интернет;                                                                       

Прессъобщение; 

Въпросник за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка

60 94000ЗадължителноБВП - национално ниво 94000 Тримесечно
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

61 Нефинансови сметки по 

институционални сектори

Нефинансови национални сметки за 

сектори "Държавно управление" и 

"Останал свят"; национално ниво

Тримесечно Данни от 

административни 

източници - 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

наличностите и 

начислените лихви по 

привлечени депозити и 

предоставени депозити 

и кредити, 

разпределени по 

институционални 

сектори и подсектори 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

Задължително III тр. на 2019 г. - 

06.01.2020 г. 

ІV тр. на 2019 г. - 

21.04.2020 г.;                                

І тр. на 2020 г. - 

06.07.2020 г.;                                        

ІІ тр. - 

21.10.2020 г.                        

Интернет;                                                           

Въпросник за Евростат

25200 25200

62 Заети лица и отработени 

човекочасове

Заети лица, наети лица, самонаети 

лица, отработени часове (КИД - 

А10) като раздел в Националните 

сметки; национално ниво

Тримесечно Данни на НСИ - 

тримесечно наблюдение 

на наетите лица, 

отработеното време, 

средствата за работна 

заплата и други разходи 

за труд; Наблюдение на 

работната сила

ІV тр. на 2019 г. - 

05.03.2020 г.;                                 

І тр. на 2020 г. - 

04.06.2020 г.;                              

ІІ тр. на 2020 г. - 

04.09.2020 г.;                 

ІІІ тр. на 2020 г. -

04.12.2020 г.                                                                

Интернет;                                  

Прессъобщение; 

Въпросник за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка

16600 16600
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

63 Нефинансови показатели за 

сектор “Държавно 

управление” 

 Разработване на нефинансови 

национални сметки за сектор 

"Държавно управление"; национално 

ниво

Годишно Данни от 

административни 

източници - 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

Задължително Предварителни данни 

за 2019 г. - 21.04.2020 

г.

Актуализирани данни 

за 2019 г. - 21.10.2020 

г.

Интернет;                                             

Специализирана  електронна 

публикация: "Основни 

макроикономически 

показатели";                                

Въпросник за Евростат                       

20300 20300

64 Основни 

макроикономически 

показатели за сектор 

Държавно управление 

Нефинансови национални сметки за 

сектор "Държавно управление"; 

национално ниво 

Тримесечно Данни от 

административни 

източници - 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

Задължително III тр. на 2019 г. - 

06.01.2020 г. 

ІV тр. на 2019 г. - 

21.04.2020 г.;                                

І тр. на 2020 г. - 

06.07.2020 г.;                                        

ІІ тр. - 

21.10.2020 г.;                          

Интернет;                                                           

Въпросник за Евростат

24800 24800

65 Фискални данни за 

подсектори "Централно 

държавно управление" и 

"Социално-осигурителни 

фондове"

Фискални данни за общо приходи и 

общо разходи на подсекторите  

"Централно държавно управление" и 

"Социално-осигурителни фондове"

Месечно Данни от 

административни 

източници - отчет за 

изпълнението на 

консолидираната 

фискална програма 

(МФ); Дейност на 

нефинансовите 

предприятия

Задължително 31.01.2020 г.;

04.03.2020 г.;    

31.03.2020 г.;   

30.04.2020 г.;   

02.06.2020 г.;   

30.06.2020 г.;       

31.07.2020 г.;   

31.08.2020 г.; 

30.09.2020 г.;  

03.11.2020 г.;       

30.11.2020 г.;    

05.01.2021 г.

Интернет;                                                           

Въпросник за Евростат

19000 19000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

66 Нотификационни таблици 

за дълга и дефицита на 

сектор "Държавно 

управление"

Разработване на  таблици за 

нотифициране на дълга и дефицита 

на сектор "Държавно управление", 

вкл. по подсектори; национално 

ниво

Изчерпателно 

Годишно 

Данни от 

административни 

източници; 

Баланси на единиците 

по подсектори на 

държавно управление, 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ); Данни от БНБ; 

Допълнителни 

разработки на НСИ  

Задължително Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.03.2020 

г.; 21.04.2020 г. 

публикуване на 

интернет сайта на 

НСИ;

Актуализирани данни 

за 2019 г. - 30.09.2020 

г.;

21.10.2020 г. 

публикуване на 

интернет сайта на 

НСИ

Интернет;  

Въпросник за Евростат

24000 24000

67 Разходи на сектор 

"Държавно управление" по 

функции на 

Класификацията на 

функции на държавно 

управление (КОФОГ)

Годишни данни за разходи на сектор 

"Държавно управление" по 

подсектори и функции на КОФОГ; 

национално ниво

Годишно Данни от 

административни 

източници - 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

Задължително Данни за 2019 г. - 

29.12.2020 г. 

(съгласно програмата 

за предоставяне на 

данни на Евростат) 

Данни за 2018 г. - 

29.01.2020 г. 

публикуване

Специализирана  електронна 

публикация: "Основни 

макроикономически 

показатели";                          

Въпросник за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка

20300 20300

68 Данъци и социални 

осигуровки за "Държавно 

управление"

Разработване на годишна таблица за 

данъците и социалните осигуровки 

за "Държавно управление" за 2019 г.; 

национално ниво

Годишно Данни от 

административни 

източници - НАП, МФ, 

НОИ 

Задължително Данни за 2019 г. - 

30.09.2020 г. срок за 

Евростат; 

30.10.2020 г. - 

публикуване на 

интернет сайта на 

НСИ

Интернет;                                         

Специализирана  електронна 

публикация: "Основни 

макроикономически 

показатели";                      

Въпросник за Евростат

24000 24000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

69 Брутен национален доход 

(БНД) по пазарни цени

Подготовка на БНД, БВП по пазарни 

цени - производствен метод, метод 

на крайното използване, метод на 

доходите; национално ниво

Годишно Данни на НСИ;                              

Данни от 

административни 

източници - 

Консолидирана 

фискална програма 

(МФ), Платежен баланс 

(БНБ), Справка за 

начислен и внесен ДДС 

(НАП), Справка за 

внесен и възстановен 

акциз (АМ)

Задължително 19.10.2020 г.  Интернет;                           

Общи печатни и електронни 

публикации;                  

Доклад

38500 38500

70 Средно претеглена ставка 

на ДДС 

Изчисление на средно претеглена 

ставка на ДДС за целите на 

собствените ресурси

Годишно Данни на НСИ;                              

Данни от 

административни 

източници - НАП

Задължително 24.07.2020 г. Доклад и изчислителни 

таблици

28000 28000

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

71 Индекси на 

потребителските цени

Изменение на потребителските цени 

на стоките и услугите и изчисляване 

на национален и на хармонизиран 

индекс на потребителските цени          

Извадково 

Месечно     

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от магазини, 

ателиета за услуги, 

заведения за 

обществено хранене;  

фирми, които 

предоставят стоки и 

услуги с тарифни цени

Доброволно 

Задължително - 

за респондентите,  

които 

предоставят 

стоки и услуги с 

тарифни цени:      

30.01.2020 г.;   

26.02.2020 г.;   

30.03.2020 г.;   

28.04.2020 г.;   

28.05.2020 г.;   

29.06.2020 г.;  

30.07.2020 г.; 

28.08.2020 г.;  

29.09.2020 г.;  

29.10.2020 г.;   

27.11.2020 г.; 

29.12.2020 г.

15.01.2020 г.;          

14.02.2020 г.;    

16.03.2020 г.;   

15.04.2020 г.;   

18.05.2020 г.;   

15.06.2020 г.;       

15.07.2020 г.;   

17.08.2020 г.;   

15.09.2020 г.;    

14.10.2020 г.;   

16.11.2020 г.;    

15.12.2020 г.                             

(Всички месечни 

индекси се обявяват 

по окончателни 

данни, с изключение 

на данните за месец 

януари, които на 

14.02.2020 г. се 

обявяват като 

предварителни, а на 

16.03.2020 г. - като 

окончателни)

Интернет;                                      

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                      

Прессъобщение;                                                  

Въпросник за Евростат и 

международни организации;                             

Информационна услуга по 

заявка

1172000 1172000
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Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни
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изследването/                           
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№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

Индекси на цените на жилищата 

(HPI):  Изменение на пазарните цени 

на новите и съществуващите 

жилища; национално ниво, 

статистически зони, статистически 

райони и шестте града с население 

над 120 хил. жители

Чрез електронен 

формуляр и формуляр 

на хартиен носител от 

агенции и фирми за 

недвижими имоти

Интернет;                                      

Въпросник за Евростат и 

международни организации;                             

Информационна услуга по 

заявка

Индекси на цените на жилищата, 

обитавани от техните собственици 

(OOHI ): Изменение на цените на 

жилищата, които са нови за сектор 

"Домакинства"; на услугите, 

свързани с придобиването и 

собствеността на жилищата; на 

застраховките, свързани с 

жилището; на основния ремонт и 

поддържането на жилищата

Чрез електронен 

формуляр и формуляр 

на хартиен носител от 

агенции и фирми за 

недвижими имоти, 

строители и 

инвеститори в жилищно 

строителство, 

застрахователи, 

общински служби, 

статистически данни на 

НСИ

Въпросник за Евростат

73 Източници и методи за 

изчисляване на паритетите 

на покупателната 

способност

Текущо актуализиране на 

източниците и методите за 

изчисляване на паритетите на 

покупателната способност

Текущо Задължително Въпросник за Евростат 54700 54700

74 Програма за европейски 

сравнения 2019 г. - проект 

на ЕК

Събиране и предоставяне в Евростат 

на основна статистическа 

информация за изчисляване на 

паритети на покупателна 

способност; национално ниво от 

страните - членки на ЕС

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

търговски обекти, 

дистрибутори, 

вносители, търговски 

представителства, 

ателиета за услуги, 

заведения за 

обществено хранене, 

фирми, предоставящи 

стоки и услуги с 

тарифни цени, 

строителни и 

инвеститорски фирми, 

агенции за недвижими 

имоти, МЗ, болници, 

НЗОК; Статистически 

данни на НСИ

Доброволно 

Текущо

начало на проекта - 

01.11.2018 г. 

завършване на 

проекта - 31.01.2020 г.

Данни за Евростат; 

След официалното им 

публикуване в изданията и 

Интернет страницата на 

Евростат и ОИСР, се 

публикуват на Интернет и в 

общи печатни и електронни 

публикации на НСИ       

40362 94180 134542

Извадково 

Тримесечно

Задължително - 

31.01.2020 г.;

30.04.2020 г.;  

31.07.2020 г.;   

30.10.2020 г.   

374600 37460072 Статистика на цените на 

жилища: Индекси на цените 

на жилищата (HPI) ; 

Индекси на цените на 

жилищата, обитавани от 

техните собственици 

(OOHI)

25.03.2020 г.;

24.06.2020 г.;  

23.09.2020 г.;   

29.12.2020 г.   
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Държавен 

бюджет

(лева)
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(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 
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№
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дейността
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на събиране на 
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

75 Програма за европейски 

сравнения 2020 г. - проект 

на ЕК

Събиране и предоставяне в Евростат 

на основна статистическа 

информация за изчисляване на 

паритети на покупателна 

способност; национално ниво от 

страните - членки на ЕС

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

търговски обекти, 

дистрибутори, 

вносители, търговски 

представителства, 

ателиета за услуги, 

заведения за 

обществено хранене, 

фирми, предоставящи 

стоки и услуги с 

тарифни цени, 

строителни и 

инвеститорски фирми, 

агенции за недвижими 

имоти, МЗ, болници, 

НЗОК; Статистически 

данни на НСИ

Доброволно 

Текущо

начало на проекта - 

01.11.2019 г. 

завършване на 

проекта - 28.02.2021 г.

Данни за Евростат; 

След официалното им 

публикуване в изданията и 

Интернет страницата на 

Евростат и ОИСР, се 

публикуват на Интернет и в 

общи печатни и електронни 

публикации на НСИ       

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА 

ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

76 Дейност на нефинансовите 

предприятия, съставящи 

баланс - за всички отрасли

Основни макроикономически 

показатели за 2019 г. -  национално 

ниво и статистически райони

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

нефинансовите 

предприятия, съставящи 

баланс

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Общи печатни и електронни 

публикации;                  

Информационна услуга по 

заявка                                                                                            

1570000 1570000

77 Дейност на нефинансовите 

предприятия, несъставящи 

баланс - за всички отрасли

Основни макроикономически 

показатели за 2019 г. -  национално 

ниво и статистически райони

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС  от 

нефинансовите 

предприятия, 

несъставящи баланс

Задължително

30.04.2020 г.

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Общи печатни и електронни 

публикации;                  

Информационна услуга по 

заявка                                                                                            

530000 530000
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бюджет

(лева)
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(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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информация на потребителите
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на данни
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№
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

78 Промишлени продукти в 

натурално изражение - по 

номенклатура ПРОДПРОМ 

2019

Производство и продажби на 

промишлени продукти в натурално и 

стойностно изражение през 2019 г.; 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво 

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен  носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС  от 

нефинансовите 

предприятия, включени 

в извадката 

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет; 

Прессъобщение;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Годишен въпросник на ООН 

и международни 

организации; 

Данни за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка                                                                    

144600 144600

79 Продажби  на едро и 

дребно по групи стоки

Продажби на едро и дребно по 

основни групи стоки, по цени на 

реализация; национално ниво

Изчерпателно 

за нефинансови 

предприятия, 

съставящи 

баланс; 

Годишно 

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

производители и 

търговци, извършващи 

продажби на  дребно на 

собствена продукция и 

стоки и продажби на 

едро на купени готови 

стоки

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ, 

съставящи баланс           

30.11.2020 г. Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Информационна услуга по 

заявка                                

108000 108000

80 Търговски обекти за 

продажби на дребно 

Брой, търговска площ, вид, форма на 

организация и стокова 

специализация  на обектите за 

продажби на дребно; национално 

ниво, статистически райони и 

областно ниво

Изчерпателно               

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

производители и 

търговци, извършващи 

продажби на  дребно в 

стопанисвани от тях 

търговски обекти

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ

30.11.2020 г. Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Данни за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка                       

83000 83000

81 Строителство Приходи от строително-монтажни 

работи - общо и по видове: ново 

строителство и ремонт; строителство 

на сгради  и строителни съоръжения; 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятията с 

икономическа дейност 

"Строителство"  

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ, 

съставящи баланс           

30.11.2020 г. Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Информационна услуга по 

заявка                                                                                 

32300 32300
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
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респондентите 

по предоставяне 

на данни
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провеждане на 

изследването/                           
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Бюджет 
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№
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

82 Бизнес услуги Оборот на предприятията, 

предоставящи бизнес услуги по 

видове продукти; национално ниво 

Изчерпателно 

по определен 

критерий   

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятия с повече от 

19 заети лица, с 

икономическа дейност 

"Бизнес услуги"

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ, 

съставящи баланс           

Данни за 2018 г. - 

30.06.2020 г.

Данни за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

97500 97500

83 Чуждестранни преки 

инвестиции

Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовия сектор към 31.12.; 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятията от 

нефинансовия сектор с 

чуждестранно участие в 

капитала

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ, 

съставящи баланс           

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Информационна услуга по 

заявка                                                

83700 83700

84 Разходи за придобиване на 

дълготрайни материални 

активи

Разходи за придобиване на ДМА и 

придобити ДМА - общо, в това 

число: земя, сгради, строителни 

съоръжения и конструкции, машини, 

производствено оборудване и 

апаратура, транспортни средства, 

други; национално ниво и 

статистически райони

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятия -

инвеститори от 

нефинансов и финансов 

сектор, бюджетни 

предприятия, 

специализирани 

инвестиционни 

предприятия, 

застрахователи, 

пенсионно-

осигурителни дружества 

и предприятия с 

нестопанска цел

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Информационна услуга по 

заявка                                                

124700 124700

85 Показатели по структурна 

бизнес статистика за 

нефинансовите предприятия

Данни по структурни и счетоводни 

показатели за нефинансовите 

предприятия; национално ниво, 

статистически райони 

Годишно Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

нефинансовите 

предприятия

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;  

Данни за Евростат ;

Информационна услуга по 

заявка 

13700 13700
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

86 Дейност на нефинансовите 

предприятия, които са 

задължени да съставят 

консолидирани финансови 

отчети в съответствие с 

действащото 

законодателство

Консолидирани данни по 

счетоводни показатели; национално 

ниво

Годишно Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

нефинансовите 

предприятия, които са 

задължени да съставят 

консолидирани 

финансови отчети в 

съответствие с 

действащото 

законодателство

Задължително                   

30.06.2020 г. 

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Информационна услуга по 

заявка

24600 24600

87 Демография на 

предприятията 

Брой на активните, родените, 

оцелелите и умрели предприятия; 

разрези по правна форма и 

икономически дейности; национално 

ниво

Годишно Данни от Регистъра на 

статистическите 

единици (РСЕ) на НСИ;

Данни от 

административен 

източник - Персонален 

регистър на осигурените 

лица

Задължително 29.06.2020 г. и 

31.08.2020 г. за 

изпращане данните на 

Евростат

31.07.2020 г. - 

прессъобщение за 

данните, 

предоставени на ЕК 

на 29.06.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение;

Данни за Евростат

33500 33500

88 Регионална бизнес 

демография

Брой на активните, родените, 

оцелелите и умрели предприятия; 

разрези по икономически дейности и 

големина на предприятието според 

броя наети; регионално ниво

Годишно Данни от Регистъра на 

статистическите 

единици (РСЕ) на НСИ 

и данни от 

административен 

източник - Персонален 

регистър на осигурените 

лица

Задължително 30.10.2020 г. за 

изпращане данните на 

Евростат

Данни за Евростат 36800 36800

89 Регистрации и банкрути Брой на регистрираните и 

банкрутиралите (в "ликвидация", 

"несъстоятелност" или "в 

производство по несъстоятелност") 

правни единици;  национално ниво

Тримесечно Данни от 

административен 

източник - Търговски 

регистър към Агенция 

по вписванията

Задължително Данни за:

III тр. и ІV тр. на 2019 

г. - 24.04.2020 г.;

I тр. и  II тр. на 2020 г. 

- 30.10.2020 г.

Данни за Евростат 3700 3700

90 Статистика на фамилния 

бизнес

Статистическо изследване на 

фамилния бизнес в България.

Годишно Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС

Задължително Данни за 2019 г. - 

30.11.2020 г.

Интернет;

Информационна услуга по 

заявка  

49000 49000
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бюджет

(лева)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 
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по предоставяне 

на данни
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Описание на 

изследването/дейността

91 Развитие на структурната 

бизнес статистика - проект 

на ЕК

Формиране на данни, съгласно 

изискванията на Евростат; 

национално ниво

Еднократно Данни от статистически 

изследвания на НСИ

начало на проекта - 

01.12.2018 г. 

завършване на 

проекта - 01.12.2020 г.

Данни и доклади, 

предоставени на Евростат

38733 90377 129110

ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

92 Дейност на финансовите и 

застрахователните 

посредници 

Имущество, приходи, разходи и 

резултати от дейността на 

финансовите и застрахователни 

предприятия - посредници; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

финансовите и 

застрахователните 

посредници 

Задължително                   

31.03.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗКПО; 30.04.2020 

г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Информационна услуга по 

заявка

28700 28700

93 Дейност на 

застрахователните и 

презастрахователните 

предприятия

Имущество, приходи, разходи и 

резултати от дейността на 

застрахователните и 

презастрахователни предприятия; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

застрахователните и 

презастрахователни 

предприятия

Задължително              

31.03.2020 г.

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;                           

Прессъобщение;                    

Общи печатни и електронни 

публикации;               

Информационна услуга по 

заявка

28700 28700

94 Дейност на пенсионните  

дружества и фондове 

Имущество, приходи и разходи на 

пенсионните дружества и фондове; 

национално ниво 

Изчерпателно 

Годишно

Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

пенсионните дружества 

и фондове

Задължително              

31.03.2020 г.

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;                         

Прессъобщение;                    

Общи печатни и електронни 

публикации;     

Информационна услуга по 

заявка

19000 19000

95 Дейност на 

специализираните 

инвестиционни 

предприятия

Имущество, приходи,  разходи и 

резултати от дейността на 

специализираните инвестиционни 

предприятия; национално ниво 

Изчерпателно 

Годишно

Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

специализираните 

инвестиционни 

предприятия 

Задължително              

31.03.2020 г.

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;                          

Прессъобщение;              

Общи печатни и електронни 

публикации; Информационна 

услуга по заявка

21500 21500

96 Дейност на търговските 

банки

Имущество на търговските банки; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

търговските банки

Задължително              

31.03.2020 г.

31.08.2020 г. Информационна услуга по 

заявка

10000 10000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 
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на данни
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№
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Описание на 

изследването/дейността

97 Дейност на предприятията с 

нестопанска цел  

Имущество, приходи, разходи и 

резултати от дейността на 

предприятията с нестопанска цел;  

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

фондации, асоциации, 

съюзи, сдружeния и др. 

Задължително              

31.03.2020 г.

Предварителни данни 

за 2019 г. - 31.08.2020 

г.

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Интернет;                         

Прессъобщение;                    

Общи печатни и електронни 

публикации;     

Информационна услуга по 

заявка

187200 187200

98 Показатели по структурна 

бизнес статистика за 

видовете финансови 

посредници

Данни по структурни и счетоводни 

показатели за търговските банки, 

застрахователните предприятия и 

пенсионните фондове; национално 

ниво

Годишно Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС;                              

Данни от 

административни 

източници - БНБ 

Задължително              

31.03.2020 г.

30.11.2020 г. Интернет;  

Данни за Евростат 

18500 18500

99 Дейност на финансовите 

предприятия, които са 

задължени да съставят 

консолидирани финансови 

отчети в съответствие с 

действащото 

законодателство

Консолидирани данни по 

счетоводни показатели за 

застрахователите, специализираните 

инвестиционни предприятия и 

пенсионноосигурителните 

дружества; национално ниво

Годишно Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

финансовите 

предприятия, които са 

задължени да съставят 

консолидирани 

финансови отчети в 

съответствие с 

действащото 

законодателство

Задължително                   

30.06.2020 г. 

Окончателни данни - 

30.11.2020 г.

Информационна услуга по 

заявка

24600 24600

100 Дейност на 

застрахователните и 

презастрахователните 

предприятия

Застрахователни премии  и 

обезщетения; национално ниво

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

застрахователните и 

презастрахователни 

предприятия 

Задължително

ІV тр. на 2019 г. -         

10.02.2020 г.;                                 

І тр. на 2020 г. -          

24.04.2020 г.;                        

ІІ тр. - 

27.07.2020 г.;                       

ІІІ тр. - 

26.10.2020 г. 

ІV тр. на 2019 г. -       

 06.03.2020 г.;                                 

І тр. на 2020 г. -          

22.05.2020 г.;                        

ІІ тр. - 24.08.2020 г.;                                                           

ІІІ тр. - 23.11.2020 г. 

28700 28700
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           
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Бюджет 

(лева)
№
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дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

101 Цени на производител на 

вътрешния и 

международния пазар в 

промишлеността

Изменение на цените на 

производител на вътрешния и 

международния пазар; национално 

ниво

Извадково 

Месечно

Чрез формуляри или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИС КБС  

от нефинансовите 

предприятия, включени 

в извадките

Задължително 

20-то число на 

отчетния месец

30.01.2020 г.; 

28.02.2020 г.; 

30.03.2020 г.; 

30.04.2020 г.; 

29.05.2020 г.; 

30.06.2020 г.; 

30.07.2020 г.; 

28.08.2020 г.; 

30.09.2020 г.; 

30.10.2020 г.; 

30.11.2020 г.;           

30.12.2020 г.

Интернет; ИНФОСТАТ;               

Прессъобщение;            

Въпросник за Евростат и 

международни организации;   

Информационна услуга по 

заявка

282800 282800

102 Основни промишлени 

продукти в натурално 

изражение (извадка от 

ПРОДПРОМ 2020)

Производство и продажби на 

вътрешния пазар на основни 

промишлени продукти;  национално, 

статистически райони и областно 

ниво 

Извадково 

Месечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСКБС  от 

нефинансовите 

предприятия, включени 

в извадката 

Задължително 

15-то число на 

месеца, следващ 

отчетния период

08.01.2020 г.; 

07.02.2020 г.; 

09.03.2020 г.; 

07.04.2020 г.; 

08.05.2020 г.; 

08.06.2020 г.; 

07.07.2020 г.; 

07.08.2020 г.; 

09.09.2020 г.; 

07.10.2020 г.; 

09.11.2020 г.; 

07.12.2020 г.

Месечен въпросник на ООН 

и международни 

организации; Данни по 

споразумения; 

Информационна услуга по 

заявка  

389000 389000
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Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 
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№
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данните
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Описание на 

изследването/дейността

103 Продажби в 

промишлеността, 

строителството, търговията 

и услугите

Продажби в промишлеността, 

строителството, търговията и 

услугите, запаси в промишлеността, 

отработено време в строителството; 

национално ниво

Извадково 

Месечно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Чрез хартиен формуляр 

или чрез онлайн 

въвеждане на данните в 

ИС КБС  от 

нефинансовите 

предприятия, включени 

в извадките

Задължително 

18-то число на 

месеца, следващ 

отчетния месец

10.01.2020 г.; 

10.02.2020 г.; 

10.03.2020 г.; 

09.04.2020 г.; 

08.05.2020 г.; 

09.06.2020 г.; 

09.07.2020 г.; 

10.08.2020 г.; 

10.09.2020 г.; 

09.10.2020 г.; 

09.11.2020 г.; 

09.12.2020 г.

Интернет; ИНФОСТАТ;                       

Прессъобщение;          

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

681500 681500

Средна работна заплата; брой наети 

лица;  движение на персонала; 

свободни работни места в края на 

тримесечието; национално ниво, 

статистически райони  и областно 

ниво

Извадково 

Тримесечно

ІV тр. на 2019 г.- 

13.02.2020 г.;

Предварителни данни 

за 2019 г. - 

24.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г.- 

14.05.2020 г.;

ІІ тр. - 12.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 12.11.2020 г.

Интернет; 

Обща печатна и електронна 

публикация; 

Прессъобщение;         

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка                            

Индекс на разходите за труд; 

национално ниво

ІV тр. на 2019 г. -

20.03.2020 г.;

І тр. на 2020 г.-

22.06.2020 г.;

ІІ тр. - 21.09.2020 г.;

ІІІ тр. - 21.12.2020 г.         

Интернет;                  

Прессъобщение;          

Информационна услуга по 

заявка

105 Дейност на нефинансовите 

предприятия 

Приходи и разходи на 

предприятията по видове, 

материални запаси;         национално 

ниво

Извадково 

Тримесечно

Чрез хартиен формуляр 

или чрез онлайн 

въвеждане на данните в 

ИСКБС  от 

нефинансовите 

предприятия, включени 

в извадките

Задължително  

30 дни след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

24.02.2020 г.; 

I тр. на 2020 г. - 

22.05.2020 г.;              

II тр. - 24.08.2020 г.;  

III тр. - 23.11.2020 г.

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

348000 348000

348000348000Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСКБС от 

предприятия, фирми  и 

организации от всички 

институционални 

сектори         

Заетост и разходи за труд Задължително 

17-то число след 

отчетното 

тримесечие 

104
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Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
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респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           
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№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

106 Разходи за придобиване на 

дълготрайни материални 

активи

Разходи за придобиване на ДМА и 

придобити ДМА - общо и в т.ч. за 

сгради и строителни съоръжения; за 

машини, оборудване и транспортни 

средства; национално ниво

Извадково 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСКБС от 

предприятия -

инвеститори от 

нефинансов и финансов 

сектор, бюджетни 

предприятия, 

специализирани 

инвестиционни 

предприятия, 

застрахователи, здравно 

осигурителни и 

пенсионно-

осигурителни дружества 

и предприятия с 

нестопанска цел

Задължително  

30 дни след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

24.02.2020 г.; 

I тр. на 2020 г. - 

22.05.2020 г.;              

II тр. - 24.08.2020 г.;  

III тр. - 23.11.2020 г.

Интернет; 

Общи печатни и електронни 

публикации;

Информационна услуга по 

заявка         

348000 348000

107 Продажби на едро и дребно Продажби на едро и дребно по цени 

на реализация;                     

национално ниво

Извадково           

Тримесечно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Чрез хартиен формуляр 

или чрез онлайн 

въвеждане на данните в 

ИСКБС от 

производители и 

търговци, извършващи 

продажби на  дребно на 

собствена продукция и 

стоки и продажби на 

едро на купени готови 

стоки

Задължително

18-то число след 

отчетното 

тримесечие

ІV тр. на 2019 г. - 

10.02.2020 г.;                   

І тр. на 2020 г. - 

08.05.2020 г.;                           

ІІ тр. - 10.08.2020 г.;                              

ІІІ тр. - 09.11.2020 г.

Информационна услуга по 

заявка

27600 27600

108 Издадени разрешителни за 

строеж и започнато 

строителство

Издадени разрешителни за строеж и 

започнато строителство на нови 

сгради: брой на разрешителните, 

сградите и жилищата; разгърната 

застроена площ; национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСКБС от 

общинските 

администрации                      

Задължително  

10 дни след 

отчетния период

IV тр. на 2019 г. - 

04.02.2020 г.;                               

I тр. на 2020 г. - 

04.05.2020 г.;                                    

II тр. - 04.08.2020 г.;         

III тр. - 04.11.2020 г. 

Интернет;                     

Прессъобщение;           

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка         

38000 38000
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109 Разходи за строителство Изменение на разходите за сградно 

строителство, за материали и за труд 

при сградното строителство; 

национално ниво

 Тримесечно Статистически данни на 

НСИ - тримесечна и 

годишна статистическа 

и счетоводна 

информация за 

дейността на 

строителните 

предприятия

ІV тр. на 2019 г. - 

26.02.2020 г.;             

І тр. на 2020 г.- 

27.05.2020 г.;

ІІ тр.- 26.08.2020 г.;   

ІІІ тр. - 26.11.2020 г. 

Въпросник за Евростат;         

Информационна услуга по 

заявка

10600 10600

110 Цени на производител на 

основен ремонт и 

подобрения на жилища и 

жилищни сгради

Изменение на цените на 

производител на извършен основен 

ремонт и подобрения на жилища и 

жилищни сгради; национално ниво

Извадково 

Тримесечно

Чрез формуляри или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСКБС  от 

нефинансовите 

предприятия, включени 

в извадките

Задължително  

30 дни след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

05.03.2020 г.;                         

I тр. на 2020 г. - 

04.06.2020 г.;                        

II тр. - 04.09.2020 г.;                                   

III тр. - 04.12.2020 г.                                                   

Въпросник за Евростат 42400 42400

111 Цени на производител в 

услугите

Индекси на цените на производител 

за товарен автомобилен транспорт и 

услуги по преместване; товарен 

морски и крайбрежен транспорт; 

пътнически въздушен транспорт; 

услуги по складиране и съхранение 

на товари; услуги по обработка на 

товари; универсални пощенски 

услуги; други пощенски и куриерски 

услуги; далекосъобщителни услуги; 

услуги в областта на 

информационните технологии; 

услуги по наемане и предоставяне на 

работна сила; услуги по почистване;  

услуги по обработка на данни, 

хостинг и подобни дейности; web-

портали; други информационни 

услуги; дейности по охрана и 

разследване; рекламна дейност и 

проучване на пазари; архитектурни и 

инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи; юридически, 

счетоводни и консултантски 

дейности; национално ниво

Извадково 

Тримесечно

Чрез хартиен формуляр 

или чрез онлайн 

въвеждане на данните в 

ИСКБС от 

предприятията, 

извършващи 

транспортни, 

съобщителни и други 

бизнес услуги, 

включени в извадките

Задължително 

20-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

02.03.2020 г.;                         

I тр. на 2020 г. - 

01.06.2020 г.;                        

II тр. - 01.09.2020 г.;                                   

III тр. - 01.12.2020 г.                                                   

Интернет;

Въпросник за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка

660000 660000
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Описание на 
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112 Установяване на процесите 

на производство за нови 

индекси на производство в 

услугите и търговията и 

подобряване на качеството 

на краткосрочната бизнес 

статистика - проект на ЕК

Производство на индекси на обема 

на търговията на едро и ремонта на 

моторни превозни средства на ниво 

група по КИД-2008; улесняване и 

автоматизиране на процеса на 

производство на подходящи 

дефлатори за изчисляване на 

индексите на производство в 

услугите и индексите в търговията

начало на проекта - 

01.12.2018 г. 

завършване на 

проекта - 01.06.2020 г.

21973 51270 73243

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

113 Производство и доставки на 

енергийни продукти

Производство, внос, износ, запаси и 

доставки на твърди изкопаеми 

горива, нефт и нефтени продукти, 

природен газ, електрическа енергия; 

национално ниво

Изчерпателно 

Месечно

Чрез формуляри на 

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия                 

Задължително 

10-то число след 

отчетния месец

60 дни след отчетния 

месец:                        

30.01.2020 г.;

28.02.2020 г.;              

31.03.2020 г.; 

30.04.2020 г.; 

29.05.2020 г.; 

29.06.2020 г.; 

30.07.2020 г.; 

28.08.2020 г.; 

30.09.2020 г.; 

30.10.2020 г.; 

30.11.2020 г.; 

30.12.2020 г.

Интернет;                                   

Прессъобщение;                                                                       

Данни за Евростат и 

международни организации  

60500 60500

114 Производство и продажби 

на енергийни продукти

Производство и продажби на 

енергийни продукти в количествено 

и стойностно изражение; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляри на 

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия                 

Задължително 

31.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за вътрешно ползване 

и съставяне на енергийни 

сметки                                                             

18500 18500

115 Характеристики на 

слънчевите панели 

Вид, мощност и площ на слънчевите 

панели

Изчерпателно 

Годишно

Чрез  формуляри на 

електронен носител от 

производителите и 

търговците на слънчеви 

панели

Задължително 

30.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за съставяне на 

енергийни баланси                                                      

11700 11700

116 Цени на електрическата 

енергия и природния газ за 

битови и крайни небитови  

клиенти

Средни цени на електрическата 

енергия и природния газ - общи и по 

компоненти, за стандартни групи 

потребители; национално ниво

Изчерпателно 

Шестмесечно 

Чрез формуляри на 

електронен носител от 

доставчици на крайни 

клиенти         

Задължително  

03.02.2020 г.                

03.08.2020 г.

30.03.2020 г.                         

30.09.2020 г.

Интернет;                                                                                           

Данни за Евростат

35900 35900
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117 Потребление на горива и 

енергия

Крайно енергийно и неенергийно 

потребление; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на  

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия 

Задължително 

31.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за вътрешно ползване 

и съставяне на енергийни 

баланси и баланси на 

физическите енергийни 

потоци                                       

45000 45000

118 Баланс на 

енергопреобразуващите 

процеси

Преобразуване на енергийните 

ресурси по видове процеси; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия 

Задължително 

30.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за съставяне на Общ 

енергиен баланс;                         

Данни за Евростат и 

международни организации

20000 20000

119 Производство на 

електрическа енергия и 

топлинна енергия

Вложени горива за производство на 

електрическа енергия и топлинна 

енергия, производство и мощност на 

съоръженията; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия

Задължително 

30.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за съставяне на Общ 

енергиен баланс;                         

Данни за Евростат и 

международни организации  

18000 18000

120 Комбинирани съоръжения 

за електрическа енергия и 

топлинна енергия

Вложени горива, мощност и 

производство на комбинирани 

съоръжения; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия 

Задължително 

30.03.2020 г. 

Данни за 2018 г. -

30.04.2020 г.

Интернет;                       

Данни за Евростат

26400 26400

121 Доставки на течни 

биогорива

Производство, внос, износ и 

доставки на течни биогорива; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

нефинансовите 

предприятия 

Задължително 

30.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за съставяне на Общ 

енергиен баланс;                        

Данни за Евростат и 

международни организации

13300 13300

122 Баланси на физическите 

енергийни потоци съгласно 

Регламент (ЕС) № 691/2011  

и Регламент 538/2014 г. на 

Европейския парламент и 

на Съвета относно 

икономическите сметки за 

околната среда

Ресурси и използване на енергийни 

продукти; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ 

30.09.2020 г. Данни за Евростат 26000 26000

123 Общ енергиен баланс Ресурси, преобразуване и крайно 

потребление на енергийни продукти; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ 

30.11.2020 г. Интернет;                       

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                                                  

Специализирана електронна 

публикация: "Енергийни 

баланси";                                 

Данни за Евростат, 

национални и международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка

48000 48000

124 Статистика на ядрената 

енергия

Данни относно използването на 

ядрена енергия за граждански цели

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител

Задължително 

30.03.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за Евростат 7700 7700
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125 Доставки на електрическа 

енергия, топлинна енергия, 

природен газ, твърди и 

течни горива на крайни 

потребители 

Количества и фактурирана стойност, 

групирани по четиризначен цифров 

код на класа на икономическите 

дейности на предприятията и по 

области

Годишно Чрез формуляр на 

електронен носител от 

доставчици на крайни 

потребители 

Задължително 

05.05.2020 г. 

30.11.2020 г. Данни за Евростат и 

международни организации

24000 24000

126 Дял на възобновяемата 

енергия в брутното крайно 

потребление на енергия

Дял на енергията от възобновяеми 

източници общо за страната и по 

сектори

Годишно Статистически данни на 

НСИ 

31.01.2020 г. Интернет;                       

Данни за Евростат

18300 18300

127 Районни отоплителни и 

охладителни системи

Производство, мощности, 

използвани горива и характеристики 

на разпределителните мрежи за 2019 

година.

Изчерпателно                      

Годишно 

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

доставчици на крайни 

потребители 

Задължително 

30.03.2020 г. 

Данни за 2018 г. -

30.04.2020 г.

Интернет;                       

Данни за Евростат

14400 14400

128 Регистър за вноса на суров 

нефт

Данни по страни на произход на 

вноса на суров нефт, 

характеристики, цена и доставки в 

страната

Месечно Чрез формуляр на 

електронен носител от 

вносители и доставчици 

Задължително 

до 20-то число 

след отчетния 

месец

28.02.2020 г.                      

31.03.2020 г.                           

30.04.2020 г.                 

29.05.2020 г.                      

30.06.2020 г.                           

31.07.2020 г.                    

31.08.2020 г.             

30.09.2020 г.                    

30.10.2020 г.                       

30.11.2020 г.                           

31.12.2020 г.                

Данни за Евростат 9700 9700

 

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

 

129 Товарен  автомобилен 

транспорт    

Превозени товари и извършена 

работа - общо, по видове превози и 

товари (според  Единна 

класификация на товарите в 

транспорта); национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво; Транспортна дейност на 

товарните автомобили според 

общото тегло; национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво

Извадково 

Ежеседмично 

 Задължително 

седем дни след 

отчетния период

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;                          

Годишни данни за 

2019 г. - 

13.03.2020 г.;                                     

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;     

Прессъобщение;          

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

300000 300000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

Железопътен транспорт Превозени товари и пътници и 

извършена работа от железопътния 

транспорт - общо и по видове 

превози; национално ниво                                                

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от 

лицензираните 

железопътни 

превозвачи 

Задължително 

15-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;           

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

Превозени товари и извършена 

работа от железопътния транспорт  

по видове товари според Единна 

класификация на товарите в 

транспорта; национално ниво; 

Железопътни произшествия, убити и 

ранени по вид на произшествието; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от 

лицензираните 

железопътни 

превозвачи;

Чрез справка на 

електронен носител от 

Национална компания 

"Железопътна 

инфраструктура"  

Задължително 

27.02.2020 г.       

29.05.2020 г. - 

Годишни данни за 

2019 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;   

Прессъобщение;          

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

131 Пътнически автобусен 

транспорт

Превозени пътници и извършена 

работа - общо и по видове превози; 

годишни данни за автобусния парк, 

пробега на автобусите и 

поддържаните автобусни линии; 

национално ниво

Извадково 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

лицензираните  

превозвачи за вътрешен 

и международен превоз 

с автобуси, които са с 

икономическа дейност 

"Транспорт"                          

Задължително 

15-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;               

Прессъобщение;    

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

45700 45700

132 Морски транспорт Превозени товари и пътници и 

извършена работа от морския 

транспорт; годишни данни за 

наличността, капацитета и 

възрастовия състав на морските 

кораби; национално ниво

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

предприятията с 

икономическа дейност 

"Морски транспорт"                                    

Задължително 

16-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;               

Прессъобщение;    

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

15000 15000

133 Речен транспорт Превозени товари и пътници и 

извършена работа от речния 

транспорт; годишни данни за  

наличността, капацитета и 

възрастовия състав на речните 

плавателни съдове; национално ниво

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

предприятията с 

икономическа дейност 

"Речен транспорт"                                    

Задължително 

16-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;               

Прессъобщение;    

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

16700 16700

1500015000130
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

134 Градски електротранспорт Превозени пътници и извършена 

работа, пробег; годишни данни за 

наличността на тролейбуси и 

мотриси за градския 

електротранспорт - списъчен брой и 

пътнически места; национално ниво

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител от 

предприятията за 

градски 

електротранспорт                              

Задължително 

15-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;    

Прессъобщение;            

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

13500 13500

а) Магистрален 

нефтопродуктопровод

Транспортиран суров нефт и 

нефтопродукти; товарен капацитет и 

дължина на магистралния 

нефтопродуктопровод; национално 

ниво

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

хартиен носител

Задължително 

20-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации;     

Въпросник за Евростат и 

международни организации

б) Магистрален газопровод 

Транспортиран газ от магистралния 

газопровод по направления,  

дължина на газопровода; 

национално ниво

Електронен формуляр Задължително 

20-то число след 

отчетното 

тримесечие

IV тр. на 2019 г. - 

28.02.2020 г.;

I тр. на 2020 г. -

29.05.2020 г.;                            

II тр. - 28.08.2020 г.;

III тр.- 27.11.2020 г.  

Общи печатни и електронни 

публикации                                                                          

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

Пътуванията на 

български граждани зад 

граница и посещенията 

на граждани от ЕС-

статистически данни на 

НСИ и на МВР

Посещенията в страната 

на чужди граждани от 

страни извън 

Европейския съюз -  

данни от 

административен 

източник - МВР

136 Пътувания на българи в 

чужбина и посещения на 

чужденци в България

Месечно Годишни данни за 

2019 г. - 

14.02.2020 г.  

Месечни данни за 

2020 г.- 

28.01.2020 г.;

27.02.2020 г.;

27.03.2020 г.;

30.04.2020 г.;

29.05.2020 г. ; 

29.06.2020 г.; 

28.07.2020 г.; 

27.08.2020 г.; 

29.09.2020 г.; 

27.10.2020 г.; 

27.11.2020 г.; 

30.12.2020 г.                                                                         

Брой на пътуванията на български 

граждани зад граница и посещенията 

в страната на чужди граждани - 

национално ниво

Задължително 

20-то число след 

отчетния месец

Интернет;                                                      

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                  

Прессъобщение;                                    

Въпросник за международни 

организации;   

Информационна услуга по 

заявка 

29400

1000010000

29400

135 Тръбопроводен транспорт
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

137 Преминаващи български и 

чужди граждани през 

граничните пунктове на Р 

България                             

Пътувания на български и 

чуждестранни граждани, 

външномиграционни потоци, 

емигранти и имигранти по различни 

демографски и икономически 

характеристики; национално ниво

Извадково 

Месечно

Персонално интервю на 

лицата, преминаващи 

през граничните 

пунктове на Р България 

Доброволно Годишни данни за 

2019 г. - 

14.02.2020 г.  

Месечни данни за 

2020 г.- 

28.01.2020 г.;

27.02.2020 г.;

27.03.2020 г.;

30.04.2020 г.;

29.05.2020 г. ; 

29.06.2020 г.; 

28.07.2020 г.; 

27.08.2020 г.; 

29.09.2020 г.; 

27.10.2020 г.; 

27.11.2020 г.; 

30.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Интернет;                                                      

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                                                       

Прессъобщение;                                     

Въпросник за международни 

организации;   

Информационна услуга по 

заявка 

226000 226000

138 Места за настаняване Материална база, пренощували лица 

и реализирани нощувки и приходи 

от нощувки в местата за 

настаняване;  национално и 

областно ниво

Извадково, 

Месечно

Чрез електронен и на 

хартиен носител 

формуляр от хотели, 

къмпинги, хижи и други 

места за краткосрочно 

настаняване с над 10 

легла

Задължително 

10-то число след 

отчетния месец

Годишни данни за 

2019 г. - 

09.03.2020 г.;                                                 

Месечни данни за 

2020 г.- 

10.01.2020 г.;

11.02.2020 г.;

11.03.2020 г.;

10.04.2020 г.;

11.05.2020 г. ; 

10.06.2020 г.; 

10.07.2020 г.; 

10.08.2020 г.; 

11.09.2020 г.; 

12.10.2020 г.; 

10.11.2020 г.; 

10.12.2020 г.

Интернет;                                                      

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                                                        

Прессъобщение;                                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации;   

Информационна услуга по 

заявка 

74600 74600
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

139 Туристически пътувания и 

разходи за туризъм на 

населението

Лични и професионални пътувания 

на населението в страната и 

чужбина; национално ниво

Извадково 

Тримесечно

Персонално интервю на 

лицата на 15 и повече 

години в 

домакинствата, 

включени в извадката, 

чрез анкетна карта     

Доброволно              

IV тр. на 2019 г.- 

02-17.01.2020 г.

І тр. на 2020 г.- 

01-16.04.2020 г.                                                  

ІІ тр. -

01-16.07.2020 г.                                           

ІІІ тр. - 

01-16.10.2020 г. 

Окончателни данни за 

2019 г. - 

30.03.2020 г.                                                   

Предварителни данни -                          

IV тр. на 2019 г. - 

20.02.2020 г.;                                             

І тр. на 2020 г. - 

22.05.2020 г.;              

ІІ тр. на 2020 г.- 

21.08.2020 г.;                   

ІІІ тр. на 2020 г.- 

20.11.2020 г.                       

Интернет;                                                      

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                                                        

Прессъобщение;                                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации;   

Информационна услуга по 

заявка 

138000 138000

140 Сателитни сметки за 

туризма 

Приложение на системата на 

Сателитните сметки за туризма в 

съответствие с  препоръките на 

Евростат и Световната Организация 

по Туризъм (СОТ); национално ниво

Годишно Статистически данни на 

НСИ;                            

Данни от 

административни 

източници - БНБ, 

Министерство на 

туризма

Задължително 18.12.2020 г. Интернет; 

Въпросник за Евростат и 

международни организации

14000 14000

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР

141 Поддържане и актуализация 

на Регистъра на 

статистическите единици

Методологична работа по 

определяне и актуализация на 

единиците от вида "предприятие", 

"местна единица" и "група 

предприятия" в РСЕ. Изследване на 

качеството и обхвата на бизнес 

регистъра. Поддържане на 

метаданни и обработка на данни от 

административни регистри и 

информационни системи с цел 

актуализиране характеристиките на 

единиците. 

Месечно Чрез справка на хартиен 

или електронен носител 

за съответните видове 

статистически единици 

и данни от 

административни 

източници - Търговски 

регистър, БУЛСТАТ, 

Персонален регистър на 

осигурените лица

Задължително 31.12.2020 г. Актуализация на Регистъра 

на статистическите единици

84400 84400

стр. 47



Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

142 Подготовка и обмен на 

данни за многонационални 

групи предприятия с цел 

актуализация на ЕвроГруп 

регистъра (ЕГР) на 

Евростат

Предоставяне на съвкупност от 

български правни единици, членове 

на групи предприятия на Европейско 

ниво. Идентифициране на чуждите 

правни единици, участващи в 

многонационални групи 

предприятия на национално ниво. 

Формиране на съвкупности от 

единици, релации и данни за тях, 

описващи групите предприятия в 

РСЕ и изпращане за вписване в 

ЕвроГруп регистъра на Евростат.

Годишно Регистър на 

статистическите 

единици (РСЕ) и 

административни 

източници - Търговски 

регистър и БУЛСТАТ.

Задължително 31.01.2020 г.

31.03.2020 г.

29.05.2020 г.

30.10.2020 г.

30.11.2020 г.

Данни за Евростат 38800 38800

143 Обработка на данни от РСЕ 

при формиране извадките за 

статистическите 

изследвания на 

предприятията

Дефиниране на съвкупности и 

обработка на данни от РСЕ при 

формиране извадките за 

статистическите изследвания на 

предприятията

Месечно Регистър на 

статистическите 

единици (РСЕ).

Задължително 31.12.2020 г. Данни предоставяни на 

отделите в НСИ - web услуга, 

електронен носител

84400 84400

144 Обработка на данни от РСЕ 

с цел изпълнение на 

специфични заявки

Обработка на масиви от данни с цел 

изпълнение на специфични заявки на 

вътрешни и външни потребители

Месечно Регистър на 

статистическите 

единици (РСЕ)

Задължително 31.12.2020 г. Информационна услуга по 

заявка

84400 84400

145 Регионална бизнес 

демография - проект на ЕК

Обработка на регионални годишни 

данни, отразяващи демографските 

събития за предприятията

Еднократно Регистър на 

статистическите 

единици

начало на проекта 

01.03.2020 г. 

завършване на 

проекта 2022 г.

Данни и доклади, 

предоставени на Евростат
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

146 Търговия със стоки с трети 

страни - Екстрастат

Обем на изнесените и внесените 

стоки за/от трети страни, общо и по 

страни - партньори; национално 

ниво

Изчерпателно 

Месечно

Данни от 

административен 

източник - АМ - Единен 

административен 

документ (ЕАД), на 

електронен носител и на 

хартиен носител (при 

аварийна процедура); 

Статистически 

формуляр за някои 

специфични движения - 

на  електронен носител 

от специализирани 

търговски фирми.

Задължително 

до 20-то число на 

месеца, следващ 

референтния 

период

40 дни след 

референтния период

Интернет; 

Прессъобщение - месечно; 

Въпросник за Евростат; 

База данни "СОМЕХТ";

ИС "Външна търговия"; 

Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ 

и АМ; 

Информационна услуга по 

заявка

74000 74000

147 Вътрешнообщностна 

търговия със стоки - 

Интрастат

Обем на изнесените и внесените 

стоки за/от страните от ЕС, общо и 

по страни - партньори; национално 

ниво

Фирми над 

прага за 

наблюдение     

Месечно 

Данни от НАП - 

Интрастат декларации, 

изпращани по 

електронен път, 

подписани с 

квалифициран 

електронен подпис

Задължително  

до 18-то и до 28-

мо число на 

месеца, следващ 

референтния 

период

70 дни след 

референтния период

Интернет;                                                           

Прессъобщение -месечно;                                        

Въпросник за Евростат;                                                      

База данни "СОМЕХТ";  

ИС "Външна търговия";                                                                       

Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ 

и АМ; 

Информационна услуга по 

заявка 

72000 72000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

Месечно Предварителни данни - 

70 дни след 

референтния период

Интернет; 

Прессъобщение - месечно; 

Въпросник за Евростат и 

международни организации

Информационна услуга по 

заявка

Годишно Окончателни данни - 

14.09.2020 г.

Интернет; 

Общи печатни и електронни 

публикации; 

Въпросници за 

международни организации; 

Бази данни на Евростат и 

ООН;

ИС "Външна търговия"; 

Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ 

и АМ.

Информационна услуга по 

заявка

149 Индекси на цени на износа 

и вноса

Изменение на цените на търгуваните 

стоки на външните пазари; 

национално ниво

Тримесечно Статистически данни на 

НСИ

95 дни след 

референтния период

Интернет 14200 14200

150 Външна търговия според 

бизнес характеристиките на 

предприятията

Обединяване на информацията за 

търговските потоци с бизнес 

характеристиките на предприятията 

(вид дейност съгласно раздела

или двузначното ниво на 

статистическата класификация на

икономическите дейности (NACE) и 

клас по размер на предприятието)

Годишно Данни на НСИ от ИС 

"Външна търговия" и 

данни от Бизнес 

регистъра

Съгласно графика на 

Евростат

Файлове с данни за Евростат 12400 12400

151 Качество на 

външнотърговската 

статистика 

Подготовка на таблици за оценка на 

качеството според критериите на 

Евростат

Еднократно Статистически данни на 

НСИ

Съгласно графика на 

Евростат

Доклад за Евростат 10600 10600

Статистически данни на 

НСИ - Обединени 

файлове Екстрастат и 

Интрастат 

Стокообмен на Р България Обединена информация за 

извършените търговски операции с 

трети страни и със страни членки на 

ЕС; национално ниво

32300 32300148
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

152 Статистически оценки на 

липсващите 

външнотърговски данни

Оценка на търговията под прага за 

наблюдение и на неотговорилите 

задължени лица за включване към 

общия масив с данни

Месечно Статистически данни на 

НСИ

Агрегирани данни -40 

дни след референтния 

период, детайлни 

данни - 70 дни след 

референтния период

Интернет; 

Въпросник за Евростат; 

База данни "СОМЕХТ"; 

ИС "Външна търговия"; 

Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ 

и АМ.

12400 12400

153 Прагове по Системата 

Интрастат

Определяне на праговете за 

деклариране, праговете за 

статистическа стойност и праг за 

опростено деклариране на единични 

сделки с ниска стойност по 

системата Интрастат за 2021 г.

Еднократно Статистически данни на 

НСИ

19.10.2020 г. Интернет;

Държавен вестник;

НАП

12400 12400

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

154 Икономически сметки за 

селското стопанство 

Ресурси и използване на 

селскостопанската продукция; 

наличност и движение на 

селскостопанските животни; разходи 

за селскостопанската дейност; 

преработена селскостопанска 

продукция; национално ниво

Извадково; 

Тримесечно

Чрез електронен (off-

line) или хартиен 

формуляр; от 

земеделските 

стопанства, водещи 

счетоводство

Задължително

25-то число след 

отчетния период                                                     

ІV тр. на 2019 г. - 

24.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г. - 

26.05.2020 г.; 

ІІ тр. - 24.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

Таблици с данни за 

Нефинансовите национални и 

регионални  сметки

211000 211000

155 Годишен отчет на 

земеделските стопанства

Ресурси и използване на 

селскостопанската продукция; 

разходи за производство на някои 

специфични култури; разпределение 

и реализация на продуктите от 

животновъдството, движение на 

младите животни и животните за 

угояване и продукцията от 

отглеждането им, движение на 

животните от основните стада; 

разходи за междинно потребление и 

основен капитал; национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво

Изчерпателно 

за единиците 

над  определен 

праг;    

Годишно

Чрез електронен (off-

line) или хартиен 

формуляр от 

земеделските 

стопанства, водещи 

счетоводство

Задължително 

08.06.2020 г.

31.07.2020 г. Информационна услуга по 

заявка

119000 119000
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Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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информация на потребителите
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респондентите 
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изследването/                           
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№
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на събиране на 
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

156 Разработване на тримесечни 

и годишни данни за сметка 

"Производство" за селското 

стопанство по текущи и 

съпоставими цени, вкл. 

експресни оценки за БВП

Продукция, междинно потребление 

и добавена стойност; национално 

ниво

Тримесечно, 

Годишно

Данни от наблюдения 

на НСИ

ІV тр. и 

предварителни данни 

за 2019 г. - 24.02.2020 

г.;

І тр. на 2020 г. - 

26.05.2020 г.; 

ІІ тр. и окончателни 

данни за 2019 г. - 

24.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

Таблици с данни за 

Нефинансовите национални и 

регионални  сметки

11200 11200

157 Икономически сметки за 

селското стопанство

Изчисляване на сметките: 

"Производство", "Формиране на 

дохода", "Доход на предприятието" 

и "Капитал" съгласно методологията 

на Евростат EAA'  97, Rev. 1.1. 

(Икономически сметки за селското и 

горското стопанство); национално 

ниво

Годишно Данни от наблюдения 

на НСИ и МЗХГ, 

административни данни 

от МЗХГ и ДФ 

"Земеделие" - 

Разплащателна агенция

Втора оценка за 2019 

г. - 18.02.2020 г.;     

Окончателни данни за 

2018 г. и 

предварителни данни 

за 2019 г. - 21.10.2020 

г.;             

Първа оценка за 2020 

г. - 18.12.2020 г. 

Интернет; 

Общи печатни и електронни 

публикации; 

Прессъобщение (за 

предварителните данни за 

2019 г. и за първата оценка за 

2020 г.); 

Данни за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

9200 9200

158 Цени на производител в 

селското стопанство

Изчисляване на цени на 

селскостопанските продукти и 

животни на "изхода на земеделското 

стопанство". Изчисляване на 

индекси на селскостопанската 

продукция; национално ниво

Изчерпателно 

за единиците 

над определен 

праг; 

Тримесечно

Чрез електронен (on-

line) или хартиен 

формуляр

Задължително 

10-то число след 

отчетния период 

ІV тр. и годишни 

данни за 2019 г. - 

14.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г. - 

15.05.2020 г.; 

ІІ тр. - 14.08.2020 г.;

ІІІ тр. и прогноза за 

2020 г. - 16.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;   

Прессъобщение;                    

Данни за Евростат и 

международни организации - 

данни;                           

Информационна услуга по 

заявка

182600 182600

Цени на стоките и услугите за 

текущо потребление на "входа  на 

земеделското стопанство":

а) минерални торове;             

б) фуражи;                                  

в) препарати за растителна защита; 

г) ветеринарномедицински 

продукти; 

д) посевен и посадъчен материал;  

Изчерпателно 

за единиците 

над определен 

праг; 

Тримесечно

Чрез електронен (on-

line) или хартиен 

формуляр; 

Задължително 

10-то число след 

отчетния период 

Изчисляване на индекс на цените на 

стоките и услугите за текущо 

потребление в селското стопанство; 

национално ниво

Тримесечно, 

Годишно

Данни от наблюдения 

на НСИ

161800159 Цени на стоките и услугите 

за текущо потребление в 

селското стопанство                                                              

ІV тр. и годишни 

данни за 2019 г. - 

14.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г. - 

15.05.2020 г.; 

ІІ тр. - 14.08.2020 г.;

ІІІ тр. и прогноза за 

2020 г. - 16.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;   

Прессъобщение;                     

Данни за Евростат и 

международни организации;                           

Информационна услуга по 

заявка

161800
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160 Индекс на стоките и 

услугите с инвестиционно 

предназначение в селското 

стопанство. Общ индекс на 

вложенията в селското 

стопанство.

Изчисляване на индекс на цените на 

стоките и услугите с инвестиционно 

предназначение в селското 

стопанство и общ индекс на 

вложенията в селското стопанство; 

национално ниво

Тримесечно, 

Годишно

Данни от наблюдения 

на НСИ

ІV тр. и годишни 

данни за 2019 г. - 

14.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г. - 

15.05.2020 г.; 

ІІ тр. - 14.08.2020 г.;

ІІІ тр. и прогноза за 

2020 г. - 16.11.2020 г.

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;   

Прессъобщение;                     

Данни за Евростат и 

международни организации;                           

Информационна услуга по 

заявка

4300 4300

161 Регионални икономически 

сметки за селското 

стопанство

Изчисляване на сметките: 

"Производство", "Формиране на 

дохода", "Доход на предприятието" 

и "Капитал" съгласно методологията 

на Евростат EAA'  97, Rev. 1.1. 

(Икономически сметки за селското и 

горското стопанство); ниво 

статистически райони 

Годишно Данни от наблюдения 

на НСИ и МЗХГ, 

административни данни 

от МЗХГ и ДФ 

"Земеделие" - 

Разплащателна агенция

Окончателни данни за 

2018 г. - 21.10.2020 г.

Интернет;

Данни за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка

16000 16000

162 Цени на земеделската земя 

и рентата в селското 

стопанство

Средни цени на сделките със 

земеделска земя и на сключените 

договори за аренда/наем на 

земеделска земя, по категории на 

трайно използване на земята, 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво

Изчерпателно 

за единиците 

над определен 

праг;   

Годишно

Чрез електронен (off-

line) от земеделските 

стопанства, водещи 

счетоводство, 

дружества инвестиращи 

в операции със 

земеделска земя и 

агенции за недвижими 

имоти

Задължително 

30.04.2020 г.

19.06.2020 г. Интернет;           

Прессъобщение;                                                                            

Данни за Евростат и 

международни организации;                                                  

Информационна услуга по 

заявка

32000 32000

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

163 Разработване на тримесечни 

и годишни данни за сметка 

"Производство" за горското 

стопанство по текущи и 

съпоставими цени, вкл. 

експресни оценки за БВП 

Продукция, междинно потребление 

и добавена стойност в горското 

стопанство; национално ниво

Тримесечно, 

Годишно

Данни от наблюдения 

на НСИ и от 

административни 

източници - ИАГ

ІV тр. на 2019 г. и 

предварителни данни 

за 2019 г. - 24.02.2020 

г.;

І тр. на 2020 г. - 

26.05.2020 г.; 

ІІ тр. и окончателни 

данни за 2019 г. - 

24.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

Таблици с данни за 

Нефинансовите национални и 

регионални  сметки

3200 3200
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

164 Годишен отчет на 

предприятия, извършващи 

горскостопанска дейност

Ресурси и използване на продуктите 

от горското стопанство и 

дърводобива в натура и стойност, 

услуги, свързани с горското 

стопанство и дърводобива, разходи 

за извършената горскостопанска 

дейност, потребление на основен 

капитал; вложен труд за 

горскостопанска дейност; 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен (off-

line) или хартиен 

формуляр от 

предприятията, 

извършващи 

горскостопанска 

дейност

Задължително 

18.05.2020 г.

29.06.2020 г. Информационна услуга по 

заявка

30000 30000

165 Икономически сметки за 

горското стопанство

Изчисляване на данни за сметките: 

"Производство", "Формиране на 

дохода" и "Доход на предприятието" 

съгласно методологията на Евростат 

"IEEAF - Integrated Environmental and 

Economic Accountig for Forests", 

национално ниво

Годишно Данни от наблюдения 

на НСИ и от 

административни 

източници - ИАГ

Окончателни данни за 

2018 г. - 31.07.2020 г. - 

първа дата за 

изпращане на данни;

Въпросник на Евростат;

Информационна услуга по 

заявка

7200 7200

166 Цени на производител в 

горското стопанство

Изчисляване на цени на продуктите 

от дърводобива и на индекси на 

цените на производител в горското 

стопанство; национално ниво

Изчерпателно 

за единиците 

над определен 

праг; 

Тримесечно

Чрез електронен (on-

line) или хартиен 

формуляр от 

предприятията, 

извършващи 

горскостопанска 

дейност

Задължително 

15-то число след 

отчетния период

ІV тр. и годишни 

данни за 2019 г. - 

27.02.2020 г.;

І тр. на 2020 г. - 

29.05.2020 г.; 

ІІ тр. - 24.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 27.11.2020 г.

Интернет;                                

Информационна услуга по 

заявка

9600 9600

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА НА РИБНОТО СТОПАНСТВО

167 Разработване на тримесечни 

и годишни данни за сметка 

"Производство" за рибното 

стопанство по текущи и 

съпоставими цени, вкл. 

експресни оценки за БВП

Продукция, междинно потребление 

и добавена стойност от рибното 

стопанство; национално ниво

Тримесечно; 

Годишно

Данни от наблюдения 

на НСИ и от 

административни 

източници - ИАРА

ІV тр. и 

предварителни данни 

за 2019 г. - 24.02.2020 

г.;

І тр. на 2020 г. - 

26.05.2020 г.; 

ІІ тр. и окончателни 

данни за 2019 г. - 

24.08.2020 г.;

ІІІ тр. - 23.11.2020 г.

Таблици с данни за 

Нефинансовите национални и 

регионални  сметки

2800 2800
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА

ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ

168 Наблюдение на 

потребителите

Краткосрочни икономически 

показатели за финансовото 

състояние на домакинствата, общата 

икономическа ситуация в страната, 

инфлацията, безработицата и други; 

национално ниво 

Извадково 

Тримесечно

Чрез персонално 

интервю на лицата на 

възраст 16 и повече 

години чрез анкетна 

карта на хартиен 

носител 

Доброволно          

08-21.01.2020 г.;                          

08-22.04.2020 г.;                           

08-21.07.2020 г.;                          

07-20.10.2020 г.            

07.02.2020 г.;                

08.05.2020 г.;                  

07.08.2020 г.;                          

06.11.2020 г.

Интернет;                                          

Прессъобщение;                                   

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка 

149000 149000

169 Наблюдение на бизнес 

тенденциите в 

промишлеността, 

строителството, търговията 

и услугите - 

финансирано от ЕК и НСИ, 

съгласно специфично 

споразумение за субсидия  

Бизнес тенденции в предприятия от 

промишлеността, строителството, 

търговията и сектора на услугите; 

национално ниво

Извадково 

Месечно

Чрез WEB базирано 

приложение и формуляр 

на хартиен носител от 

промишлените, 

строителните, 

търговските и 

предприятията от 

сектора на услугите

Задължително         

1-17-то число на 

месеца

30.01.2020 г.; 

28.02.2020 г.; 

30.03.2020 г.; 

30.04.2020 г.;

29.05.2020 г.; 

29.06.2020 г.; 

30.07.2020 г.; 

28.08.2020 г.; 

30.09.2020 г.; 

29.10.2020 г.; 

30.11.2020 г.; 

30.12.2020 г. 

Интернет;                              

Прессъобщение;                         

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка 

170 Инвестиционна активност  в 

промишлеността - 

финансирано от ЕК и НСИ, 

съгласно специфично 

споразумение за субсидия                                          

Инвестиционни намерения; насоки 

на инвестиране; фактори, влияещи 

върху инвестиционните решения; 

национално ниво

Извадково  

Двукратно:         

м. март  и             

м. октомври

Чрез WEB базирано 

приложение и формуляр 

на хартиен носител от 

промишлените 

предприятия

Задължително    

4-23.03.2020 г.;                 

1-23.10.2020 г.

13.04.2020 г.;                     

13.11.2020 г.

Интернет;                                        

Прессъобщение;                                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации;                  

Информационна услуга по 

заявка 

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

171 Ключови показатели за 

България

Основни икономически и финансови 

показатели за България

Тримесечно Статистически данни на 

НСИ; БНБ

06.04.2020 г.;

06.07.2020 г.;

05.10.2020 г.;

29.12.2020 г.

Интернет;

Прессъобщение

12400 12400

117813 230554112741
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

172 Текущо поддържане на 

статистическа база и 

информационна система за 

мониторинг на национални, 

европейски и 

международни стратегии и 

програми (ИС 

МОНИТОРСТАТ)

Основни статистически показатели 

за регулярно наблюдение и оценка 

на изпълнението на национални,  

европейски и международни 

стратегии и програми

Текущо Статистически данни на 

НСИ; други 

административни 

източници

Задължително 31.12.2020 г. - Текущо 

в съответствие със 

сроковете на 

статистическите 

изследвания

Интернет 60000 60000

173 Текущо поддържане на 

статистическите данни за 

стратегията Европа 2020 и 

националната програма за 

развитие "България 2020" и 

подготовка за стратегия 

Европа 2030 и национална 

програма за развитие 

"Европа 2030"

Основни показатели по стратегията 

Европа 2020 и националната 

програма за развитие "България 

2020"

Годишно Статистически данни на 

НСИ; други източници

Задължително Текущо в 

съответствие със 

сроковете на 

статистическите 

изследвания - краен 

срок - 31.12.2020 г.

Интернет, 

Информационна услуга по 

заявка

7400 7400

174 Разработване на 

статистически индикатори и 

изграждане на платформа 

по програма "Цели за 

устойчиво развитие 2030" 

на ООН

Методологическа разработка и 

пилотни данни по списъка от 

индикатори, приет от Евростат

Текущо Статистически данни на 

НСИ; други 

административни 

източници

Задължително 31.08.2020 г. Интернет 35200 35200

175 Анализ на възможностите и 

разработването на 

инструментариум за 

събиране и поддържане на 

статистически индикатори 

по "Рамката за намаляване 

на риска от бедствия 

Сендай 2015 - 2030 г."

Методологическа разработка и 

тестване на разработен формуляр за 

събиране на пилотни данни от 

предприятията

Текущо Чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятията

60000 60000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

176 Източници на емисии Изчисляване на емисиите на вредни 

вещества в атмосферата въз основа 

на данните за потребените горива, 

някои суровини, и произведената 

продукция; национално ниво

Неизчерпателн

о (изучаване на 

основния 

масив)

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти - емисионни 

източници

Задължително 

24.04.2020 г.

21.12.2020 г. Данни за националните 

инвентаризации на емисиите 

във въздуха (ПМС 

№227/16.10.2017)

Данни за съставяне на сметки 

за емисиите във въздуха;

72200 72200

Образуване, обезвреждане и 

оползотворяване на отпадъци от 

дейността по видове и икономически 

дейности; национално ниво 

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти, генериращи 

отпадъци от дейността 

си               

Задължително 

15.05.2020 г.

21.12.2020 г. 

Образуване, обезвреждане и 

оползотворяване на отпадъци от 

селското, горското и рибното 

стопанство по видове; национално 

ниво

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти, генериращи 

отпадъци от 

селскостопанска 

дейност              

Задължително 

15.05.2020 г.

21.12.2020 г. 

Общински отпадъци - събиране, 

оползотворяване и обезвреждане; 

депа за отпадъци на национално 

ниво, статистически райони, 

областно и общинско ниво; Данъчни 

приходи и общински такси; приходи 

от такси за битови отпадъци, 

извършени разходи за битови 

отпадъци на национално ниво

Изчерпателно  

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

общинските 

администрации               

Задължително    

06.04.2020 г.

21.12.2020 г. 

177 Отпадъци 

(селскостопански, 

производствени, общински)

113500Интернет;         

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Околна среда"; 

Прессъобщение;        

Докладване по Регламент 

(ЕО) №2150/2002 на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно статистиката 

на отпадъците, вкл. доклад за 

качеството;

Докладване до Евростат - 

Въпросник за битовите 

отпадъци;

Данни за националните 

инвентаризации на емисиите 

във въздуха (ПМС 

№227/16.10.2017)

Информационна услуга по 

заявка                                     

113500
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

178 Ведомствени наблюдения Шумови нива; Защитени територии 

и защитени зони от Националната 

екологична мрежа; национално ниво 

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

ведомства, 

осъществяващи 

дейности за околната 

среда 

Задължително    

13.04.2020 г.

21.12.2020 г. Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;    

Специализирана електронна 

публикация: "Околна среда";        

Информационна услуга по 

заявка                                     

10600 10600

179 Разходи за опазване и 

възстановяване на околната 

среда 

Разходи за опазване и 

възстановяване на околната среда - 

разходи за придобиване и 

поддържане на ДМА и ДНМА с 

екологично предназначение и 

извършени мероприятия; 

национално ниво

Комбинирано 

(изчерпателно/

извадково) 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти, извършили 

екологични разходи 

Задължително    

13.04.2020 г.

21.12.2020 г. Данни за съставяне на сметки 

за разходите за околната 

среда (Регламент 691/2011 - 

задължително докладване на  

Евростат); Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Околна среда";

Прессъобщение

56100 56100

180 Движение на дълготрайните 

материални активи с 

екологично предназначение

Наличност и движение на ДМА с 

екологично предназначение; 

национално ниво, статистически 

райони и областно ниво; 

По направления за околната среда; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти, имащи 

налични или придобити 

през годината ДМА с 

екологично 

предназначение 

Задължително    

13.04.2020 г.

21.12.2020 г. Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Околна среда";

Прессъобщение;

Информационна услуга по 

заявка       

31200 31200
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

Водопотребление/водоползване по 

цели, източници и вид 

водоснабдяване, отвеждане  и 

пречистване на отпадъчни води, 

пречиствателни станции; 

национално ниво, статистически 

райони и райони за басейново 

управление на водите 

Неизчерпателн

о (изучаване на 

основния 

масив)         

Годишно

Стопански субекти, 

ползващи над 36 хил. 

куб. м вода/год. - чрез 

формуляр на електронен 

носител

Задължително  

20.03.2020 г.

21.12.2020 г. 

Водоползване за производство на 

хидроенергия

Изчерпателно 

Годишно

Водноелектрически 

централи ( ВЕЦ 

/ПАВЕЦ ) - чрез 

формуляр на електронен 

носител 

Задължително  

20.03.2020 г.

21.12.2020 г. 

Обществено водоснабдяване, 

канализация и пречистване: 

събиране, пречистване и доставяне 

на вода, загуби на вода, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води от 

населените места, пречиствателни 

станции за питейни води и 

отпадъчни води; канализационна и 

водопроводна мрежа; водни услуги 

за населението; национално и 

регионално ниво.

Изчерпателно 

Годишно

ВиК оператори и други, 

извършващи услуги по 

водоснабдяване, 

отвеждане и 

пречистване на 

отпадъчните води от 

населените места - чрез 

формуляр на електронен 

носител 

Задължително  

27.02.2020 г.

21.12.2020 г. 

Водоснабдяване чрез напоителни 

системи: водовземане по източници, 

доставяне на вода, загуби на вода; 

национално и регионално ниво.

Изчерпателно 

Годишно

Стопански субекти, 

извършващи услуги по 

водоснабдяване чрез 

хидромелиоративни 

системи - чрез 

формуляр на електронен 

носител 

Задължително  

27.02.2020 г.

21.12.2020 г. 

Състояние и разходи на общинските 

администрации за водоснабдителна 

инфраструктура; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен, електронен 

носител  от общинските 

администрации

Задължително    

06.04.2020 г.

21.12.2020 г. Информационна услуга по 

заявка

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;

Специализирана електронна 

публикация: "Околна среда";

Прессъобщение,

Информационна услуга по 

заявка; 

Данни на Евростат - 

доброволен въпросник;

Данни за националните 

инвентаризации на емисиите 

във въздуха (ПМС 

№227/16.10.2017)

77000181 Статистика на водите 77000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

182 Данъци и такси Данъци и такси за превозни 

средства, за замърсяване, за 

ползване на ресурси и други; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен, електронен 

носител или чрез 

онлайн въвеждане на 

данните в ИСБС от 

предприятия, фирми и 

организации от всички 

институционални 

сектори

Задължително 

31.03.2020 г. - 

за предприятията 

по ЗКПО; 

30.04.2020 г. - за 

предприятията по 

ЗДДФЛ.

21.12.2020 г. Данни за съставяне на сметки 

за екологичните данъци и 

такси;

71000 71000

183 Общо изразходвани 

средства за опазване на 

околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от 

субсидии и други източници 

Общо изразходвани средства за 

опазване на околната среда 

(инвестиции и текущи), получени от 

субсидии и други източници

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен, електронен 

носител или чрез 

онлайн въвеждане на 

данните в ИСБС от 

нефинансовите 

предприятия, съставящи 

баланс и бюджетни 

предприятия, 

изразходвали средства 

за околната среда, 

получени от субсидии и 

други източници 

Задължително 

31.03.2020 г.  

21.12.2020 г. Данни за съставяне на сметки 

за субсидиите и трансферите 

за околната среда

53600 53600

184 Производство на опаковани 

стоки и опаковки

Потребителски или първични 

опаковки, групови или вторични 

опаковки, транспортни опаковки или 

третични опаковки, използвани за 

опаковане на реализираната 

продукция. Произведени и 

реализирани от производителя 

опаковки; национално ниво

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти, които 

произвеждат опаковани 

стоки; осъществяват 

пакетиране на стоки 

срещу възнаграждение; 

пакетират стоки за 

собствена реализация; 

произвеждат опаковки и 

прибори за еднократна 

употреба

Задължително    

15.05.2020 г.

21.12.2020 г. Интернет;

Специализирана  електронна 

публикация "Околна среда"

Информационна услуга по 

заявка

54100 54100
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

185 Наблюдение на подземните 

запаси

Подземни запаси на страната по вид 

на запаса; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно 

Чрез формуляр на 

електронен носител от 

стопански субекти, 

осъществяващи добивна 

дейност и от 

притежатели на 

концесии за добив на 

подземни богатства.

Задължително  

18.05.2020 г.

21.12.2020 г. Интернет;

Специализирана  електронна 

публикация "Околна среда"; 

Информационна услуга по 

заявка

16000 16000

186 Изследване на сектора на 

производителите на стоки и 

услуги, свързани с околната 

среда

Събиране на данни за стойностни 

показатели по икономически 

променливи (приходи, разходи, 

заети, износ и др.) и по направления 

за околната  среда за сектора на 

производителите на екологични 

стоки и услуги

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от стопански 

субекти, производители 

на стоки и услуги, 

свързани с опазване на 

околната среда

Задължително  

30.04.2020 г.

21.12.2020 г. Данни за съставяне на сметки 

за сектора на екологичните 

стоки и услуги.

102000 102000

187 Икономически сметки за 

околната среда 

Регламент (ЕС) № 691/2011  

и Регламент 538/2014 г. на 

Европейския парламент и 

на Съвета относно 

икономическите сметки за 

околната среда

Сметки за емисиите във въздуха;

Сметки за материалните потоци в 

икономиката;

Сметки за екологичните данъци и 

такси;

Сметки за разходите за опазване на 

околната среда;

Сметки за сектора на екологичните 

стоки и услуги.

Годишно Статистически данни на 

НСИ; 

Данни от 

административни 

източници

Задължително, 

съгласно сроковете на 

Евростат

Въпросници на Евростат - 

данни и доклади за качество;

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации; 

Специализирана електронна 

публикация "Околна среда"; 

Информационна услуга по 

заявка

47900 47900

188 Сметки за субсидиите и 

трансферите за околната 

среда  (като част от 

икономическите сметки за 

околната среда)

Безвъзмездни плащания от 

държавата и международни 

институции за опазване на околната 

среда.

Годишно Статистически данни на 

НСИ; 

Данни от 

административни 

източници

Доброволно 

докладване, съгласно 

сроковете на Евростат

Въпросник на Евростат 37200 37200

1) Инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха в 

секторите: горивни процеси в 

енергетиката и трансформация на 

енергия; непромишлени горивни 

инсталации; горивни процеси в 

промишлеността; производствени 

процеси; добив и дистрибуция на 

изкопаеми горива и геотермална 

енергия; използване на 

разтворители; земеделие и природа. 

Годишно Статистически данни на 

НСИ

21.12.2020 г. Таблици и доклад до 

компетентните органи 

42500189 Изготвяне на националните 

инвентаризации на емисии 

на вредни вещества във 

въздуха (ПМС 

№227/16.10.2017  и 

Директива (ЕС) 2016/2284)

42500
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

2) Актуализация на методологията за 

изчисление чрез внедряване на 

изискванията на Ръководството за 

инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха – 

EMEP/CORINAIR (2016 г.)

3) Преизчисление на динамични 

редове от 1990 г.

190 Картиране и оценка на 

интегрирани сметки за 

екосистемите (MAIA), 

Хоризонт 2020 - проект на 

ЕК

Участие на НСИ в международен 

консорциум с цел въвеждане на 

сметките за екосистемите и подкрепа 

на сметките за екосистемите на 

равнище ЕС в рамките на 

Интегрираната система за отчитане 

на природния капитал и 

екосистемните услуги (INCA)

Еднократно Съвместно проектиране 

на сметките за 

природния капитал и 

екосистемите, тестване, 

пилотни сметки и 

интегриране на 

сметките.

Начало - 01.11.2018 г.           

Приключване на 

проекта - 01.11.2022 г.

Доклад и таблици

191 Развитие на методологията 

за сметките за екологични 

стоки и услуги - проект на 

ЕК

Разработване на методология за 

оценка на непокритата част на 

екологични стоки и услуги и 

съставяне на таблици с данни за 

сметките за екологични стоки и 

услуги за България за 2019 година.

Еднократно 

Извадково

Предприятия от 

извадката, чрез онлайн 

въвеждане на данните 

Данни от 

административни 

източници

Доброволно Начало на проекта - 

11.2019 г.           

Завършване на 

проекта - 11.2020 г.

Данни и доклад 8704 78337 87041

42500189 Изготвяне на националните 

инвентаризации на емисии 

на вредни вещества във 

въздуха (ПМС 

№227/16.10.2017  и 

Директива (ЕС) 2016/2284)

Годишно Ръководството за 

инвентаризация на 

емисиите на вредни 

вещества във въздуха – 

EMEP/CORINAIR (2016 

г.)

31.12.2020 г. Таблици

42500
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

192 Краткосрочна статистика на 

жилищните сгради

Брой и структура на 

новопостроените и съборени сгради - 

по конструкция, етажност, форма на 

собственост, площ и брой на 

жилищата; национално ниво, 

статистически райони, области 

Изчерпателно 

Тримесечно

Чрез формуляр на 

електронен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните от 

общинските 

администрации и 

регионалните ДНСК 

Задължително  

15-то число след 

отчетното 

тримесечие

Данни за 2019 г. - 

07.05.2020 г. 

Предварителни данни - 

IV тр. на 2019 г. - 

07.02.2020 г.; 

I тр. на 2020 г. - 

08.05.2020 г.;

II тр. - 07.08.2020 г.; 

III тр. - 06.11.2020 г. 

Интернет;

Общи печатни и електронни 

публикации;  

Прессъобщение;                     

Информационна услуга по 

заявка 

43200 43200

193 Жилищен фонд Брой и структура на жилищния фонд 

- жилища по форма на собственост, 

брой на стаите, благоустроеност, 

етажност, полезна площ, 

конструкция и периоди на 

построяване; национално ниво, 

статистически райони, области и 

общини

Изчерпателно 

Годишно

Статистически данни на 

НСИ за жилищния фонд 

от предходната година, 

новопостроените и 

съборени жилища през 

годината

08.06.2020 г. Интернет;       

Общи печатни и електронни 

публикации;

Информационна услуга по 

заявка 

12400 12400

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ  

194 Характеристика на 

състоянието на регионите 

Събиране, обобщаване и 

разпространение на данни за 

социално-демографските и 

икономическите процеси в 

административно-териториалните 

единици.

Годишно Статистически данни на 

НСИ и други източници

Задължително 29.12.2020 г. Интернет;                                            

Специализирана електронна 

публикация: "Районите, 

областите и общините в Р 

България";                                

Информационна услуга по 

заявка;            

30000 30000

195 Актуализация на базата с 

регионални данни на 

Евростат

Данни съгласно показателите на 

Евростат 

Текущо Статистически данни на 

НСИ 

Съобразно сроковете 

на Евростат по 

отделните 

статистически области

Въпросници за Евростат 11800 11800
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

196 Система за обработка на 

цифрова географска 

информация

Използване на набор от 

пространствени данни, включващи  

различни административно-

териториални географски нива - 

национално ниво, статистически 

райони, областно и общинско ниво и 

населени места - за обработка и 

агрегиране на статистическа 

информация.

Текущо Растерни и векторни 

цифрови данни от 

административни и 

други източници 

(Агенция по геодезия, 

картография и кадастър, 

МЗХГ, МОСВ, ИАОС и 

др.)

31.12.2020 г. Информационни продукти и 

услуги по заявка

27600 27600

197 Картографско представяне 

на статистически данни 

Разработване на тематични карти за 

разпространение на статистическа 

информация 

Текущо Статистически данни на 

НСИ; 

Цифрови модели на 

административно-

териториалните 

единици

31.12.2020 г. Общи печатни и електронни 

публикации;  

Прессъобщения.   

24000 24000

198 Възникнали кризисни 

събития                                                                                                   

Специализирано статистическо 

изследване на кризисните събития за 

нуждите на управлението при кризи; 

национално, областно и общинско 

ниво

Изчерпателно                 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

общинските 

администрации

Задължително  

31.03.2020 г.

Предварителни данни -

31.08.2020 г. ;

Окончателни данни - 

30.11.2020 г. 

Интернет;                                                                         

Информационна услуга по 

заявка

33500 33500

199 Суб-национална статистика - 

проект на ЕК

Събиране, оценка и предоставяне на 

данни за урбанизирани градски зони, 

съгласно одобрена от Евростат 

териториална разбивка и набор от 

показатели

Еднократно Статистически данни на 

НСИ и Националното 

сдружение на общините 

в Република България, 

оценка на 

статистически данни

Задължително начало - 01.03.2018 г. 

завършване на 

проекта - 01.03.2020 г.

Файлове съгласно утвърден 

формат, Доклад за 

изпълнението на дейностите 

по проекта

32262 75280 107542

200 Събиране на данни за 

градовете и статистика на 

под-национално ниво - 

проект на ЕК

Събиране, оценка и предоставяне на 

данни за градовете и техните 

функционални урбанизирани ареали, 

съгласно предложена от Евростат 

териториална разбивка и набор от 

показатели

Еднократно Статистически данни на 

НСИ и Националното 

сдружение на общините 

в Република България, 

оценка на 

статистически данни

Задължително начало - 01.03.2020 г. 

завършване на 

проекта - 01.03.2022 г.

Интернет;

Специализирана печатна и 

електронна публикация;

Данни за Евростат;

Доклад за изпълнението на 

дейностите по проекта.

стр. 64



Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

201 Научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД)

Разходи за НИРД по видове и по 

източници на финансиране и 

персонал, зает с НИРД, по 

категории, степен на заетост и 

области на науката; национално 

ниво, статистически райони и 

областно ниво 

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятия, научни 

институти, академии, 

висши училища, 

университетски 

болници и други 

юридически лица, които 

през отчетната година 

са извършвали НИРД, 

независимо от вида на 

основната си дейност

Задължително                  

31.03.2020 г.

Предварителни данни 

за 2019 г. -

30.10.2020 г.                                                                  

Окончателни данни за 

2019 г. - 

26.02.2021 г.   

Интернет;                                                

Общи печатни и електронни 

публикации;    

Прессъобщение;                             

Данни за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка                                                  

51800 51800

202 Бюджетни разходи за 

научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД)

Данни за разпределението на 

бюджетните разходи за НИРД по 

социално-икономически цели и за 

националното публично 

финансиране на НИРД, 

координирана на транснационално 

равнище; национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител от 

първостепенните 

разпоредители с 

бюджетни кредити и 

БАН

Задължително      

24.04.2020 г.

30.06.2020 г. Интернет;                      

Данни за Евростат;                

Информационна услуга по 

заявка                                                

36000 36000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           
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Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

203 Иновационна дейност Иновативни предприятия по видове 

иновации, оборот от иновации, 

разходи за иновации, иновационно 

сътрудничество; национално ниво

Изчерпателно 

За всяка четна 

година

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните в ИСБС от 

предприятия от 

нефинансовия и 

финансовия сектор

30.06.2020 г. Интернет;      

Общи печатни и електронни 

публикации;

Прессъобщение;                  

Данни за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка                                                  

140500 140500

204 Статистика на 

научноизследователската и 

развойна дейност и на 

иновационната дейност 

през 2018 година - проект 

на ЕК

Формиране на данни по нови 

показатели за иновациите. 

Внедряване на SDMX формат за 

предоставяне на данни за 

иновациите на Евростат

начало на проекта - 

01.01.2018 г. 

завършване на 

проекта - 30.06.2020 г.

Данни и доклади за Евростат 34418 80308 114726

205 Повишаване на 

иновационния капацитет на 

малките и средните 

предприятия 

(SMEINNOBOOST) - 

проект по програма 

„Балкани - Средиземно 

море 2014 - 2020“ 

Формиране на данни за 

иновационната дейност на микро-, 

малки и средни предприятия

Извадково 

Еднократно

Чрез анкетна карта на 

електронен носител

Доброволно начало на проекта - 

01.08.2017 г. 

завършване на 

проекта - 31.01.2020 г.

Данни и доклад

ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

206 Използване на ИКТ в 

домакинствата и от лицата - 

проект на ЕК  

Данни за използването на 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в домакинствата и 

от лицата; национално ниво, 

статистически райони и областно 

ниво

Извадково 

Годишно

Персонално интервю на 

домакинства и лица на 

възраст от 16 до 74 

години чрез анкетна 

карта

Доброволно

април-юни 2020г.

11.12.2020 г. Интернет;

Прессъобщение;                 

Данни за Евростат; 

Доклад за изпълнението на 

дейностите по проекта;                                   

Информационна услуга по 

заявка                                             

54785 108181 162966

207 Използване на ИКТ и е-

търговия в предприятията  - 

проект на ЕК  

Данни за използването на 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в предприятията; 

национално ниво

Извадково 

Годишно

Чрез формуляр на 

хартиен носител или 

чрез онлайн въвеждане 

на данните от 

предприятията от 

нефинансовия сектор

Задължително

12.06.2020 г. 

11.12.2020 г. Интернет;

Прессъобщение;                 

Данни за Евростат; 

Доклад за изпълнението на 

дейностите по проекта;                                   

Информационна услуга по 

заявка                                             

110033 110033
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни
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провеждане на 

изследването/                           

дейността
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№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

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

ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

208 Удовлетвореност на 

потребителите от 

предоставяните 

статистически 

информационни продукти и 

услуги

Изследване на удовлетвореността на 

потребителите от предоставяните 

статистически информационни 

продукти и услуги

Текущо Анкетни карти, които се 

попълват от 

потребителите на 

статистическа 

информация - 

електронен вариант (в 

Интернет страница на 

НСИ)

Доброволно 31.01.2020 г. Интернет;

Доклад                            

16000 16000

209 Осигуряване на качеството 

в Националната 

статистическа система

Дейности по мониторинг 

прилагането на Кодекса на 

европейската статистическа 

практика и внедряване на Общата 

рамка за осигуряване на качеството в 

НСС

Текущо Въпросници Задължително 31.12.2020 г. Интернет;

Доклад

26000 26000

210 Актуализиране на 

указанията за попълване на 

докладите за качество във 

формат ESQRS

Изготвяне на ясни указания за 

коректно попълване на докладите за 

качество от статистическите 

експерти

Текущо Контролен списък Задължително 31.12.2020 г. Документ 14000 14000

211 Разработване на средство за 

самооценка на качеството 

на статистическите 

изследвания 

Дейности за подготовка за прилагане 

на средство за самооценка на 

качеството на статистическите 

изследвания на български език

Текущо DESAP Въпросник Задължително 31.12.2020 г. Въпросник 23400 23400

212 Разработване на 

национална структура на 

метаданни за процеса 

(NPMS) за всички 

статистически изследвания 

и зареждането им в 

националното ИТ средство 

за съхранение на справочни 

метаданни

Дейности по подпомагане на 

статистическите експерти за 

разработване и внедряване на  

NPMS 

Текущо NPMS структура Задължително 29.06.2020 г. Документ 34700 34700
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
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респондентите 
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№
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

213 Вътрешни одити по 

качеството на 

статистическите процеси и 

продукти

Провеждане на вътрешни одити по 

качеството на статистическите 

процеси и продукти в НСИ

Годишно Интервю и 

инструментариум към 

Ръководството за 

вътрешни одити на 

НСИ  

31.12.2020 г. Доклад 16300 16300

214 Поддържане на Системата 

за управление на качеството 

(СУК) съгласно стандарта 

ISO 9001: 2015

Провеждане на независим външен 

одит на СУК

Текущо Провеждане на 

интервюта

Задължително 31.12.2020 г. Доклад 13700 13700

215 Координиране на 

дейностите по Плана за 

действие по изпълнение на 

препоръките

от Партньорската проверка 

2014 в НСИ

Проследяване на изпълнението на 

предприетите действия относно 

препоръките от Партньорската 

проверка

Текущо Задължително 30.03.2020 г. Отчетен доклад до Евростат 7400 7400

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

216 Поддържане на среда за 

обмен на електронни 

документи 

Създаване и поддържане  на среда за 

предаване и приемане  на 

електронно подписани документи

Текущо Текущо 11700 11700

217 Поддържане и 

администриране на 

централизираните бази 

данни  

Поддържане на системите за 

управление на бази данни на 

статистическите информационни 

системи и Подпомагащия център

Текущо Текущо 102900 102900

218 Поддържане на сървъри, 

комуникационната мрежа, 

персонални и други 

технически средства и 

съпровождане на системен 

софтуер

Поддържане и съпровождане на 

техническите средства и системния 

софтуер в НСИ. Закупуване на нови 

апаратни средства

Текущо Текущо 87800 87800

219 Създаване на BackUp 

център на територията на 

база Сливек

Поддържане на резервни копия на: 

виртуалната среда, приложен 

софтуер, бази данни, електронни 

документи

Текущо 44800 44800
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бюджет
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Описание на 

изследването/дейността

220 Първична обработка и 

съхраняване на данни от 

административни регистри 

и информационни системи

Първична обработка и съхранение 

на данните

Текущо Данни от 

административни 

източници – 

Персонален регистър на 

осигурените лица,  

информационни 

системи на МОН, 

регистър по ЗДДС и 

други административни 

регистри и 

информационни 

системи

Задължително    Съгласно сроковете в 

споразуменията за 

обмен на данни

Информационна услуга по 

заявка;                                              

Бази данни                                                                                                      

65600 65600

221 Приложно администриране 

и поддържане на 

информационни системи: 

ИС "Демография";

ИС "Бизнес статистика";

ИС "Макроикономическа 

статистика"

Система за електронни 

формуляри;

ИС "Регистър на 

статистическите единици";

ИС "Външна търговия";

ИС "Потребителски цени";

ИС "Краткосрочна бизнес 

статистика"

ИС "Статистически 

класификации";

ИС "Инфостат";

ИС "Автоматично 

консолидиране на бизнес 

показатели";

ИС "Мониторстат";

ИС “SMEINNOBOOST”;                                            

Национален регистър на 

населените места;

Общ регистър на 

търговците;

Подпомагащ център;

Дигитална библиотека

Изпълнение на технологични 

процедури за поддържане 

актуалността на микроданните и 

макроданните. 

Формиране на изходни данни от 

поддържаните информационни 

системи

Текущо Статистически данни на 

НСИ от изследвания с 

годишна и друга 

периодичност.

Данни от 

административни 

източници - ЕСГРАОН, 

Търговски регистър, 

Регистър Булстат, 

Персонален регистър на 

осигурените лица, 

Декларантски регистър, 

Регистър по ЗДДС и др.

Задължително    Съгласно сроковете в 

технологията за 

обработка и 

поддържане на 

съответната ИС 

Бази данни 172300 172300
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Описание на 

изследването/дейността

222 Разработване и поддържане 

на приложен софтуер за 

статистическите 

изследвания, разработка на 

софтуер за таблети, 

предназначен за анкетни 

проучвания

Разработване на приложен софтуер 

за онлайн или офлайн събиране на 

информация, въвеждане, 

актуализация, контрол и обработка 

на данни от статистически 

формуляри

Разработване на приложен софтуер 

за извеждане на регламентирани 

изходни таблици с агрегирана 

информация от статистическите 

изследвания. Разработка на софтуер 

за таблети, предназначен за анкетни 

проучвания. 

Текущо Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител и данни от 

административни 

източници

Файлове с данни / Бази 

данни

Задължително    Съгласно сроковете на 

съответните 

статистически 

изследвания

128000 128000

223 Реализация на 

нерегламентирани заявки от 

вътрешни и външни 

потребители 

Разработване на софтуерни 

процедури и изпълнение на 

нерегламентирани заявки от 

вътрешни и външни потребители

Текущо Файлове с данни / Бази 

данни

Съгласно сроковете на 

постъпилите заявки

25200 25200

224 Технологична обработка на 

данните от статистическите 

изследвания

Кодиране, първоначален контрол, 

въвеждане и обработка на данни по 

статистически изследвания

Текущо Чрез формуляр на 

хартиен или електронен 

носител и данни от 

административни 

източници

Задължително    Съгласно сроковете на 

съответните 

статистически 

изследвания

60700 60700

225 Поддържане и 

администриране на SPSS и 

SAS

Поддържане и администриране на 

SPSS и SAS

Текущо Статистически данни на 

НСИ                                                 

Продължение от 2019 

г.

База данни 23000 23000

226 Система за управление на 

сигурността на 

информацията в НСИ

Поддържане на Система за 

управление на сигурността на 

информацията в НСИ

Текущо 32000 32000
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ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

227 Развитие на 

информационните системи

31.12.2020 г.

а) Информационна система  

"Външна търговия"

Мигриране и актуализация на 

функционалности

Реализиране 

чрез договор за 

разработка

01.2019 г. -12.2020 г. База данни 

б) Информационна система 

"Бизнес статистика"

Развитие на нови функционалности 

и технологично обновяване

Реализиране 

чрез договор за 

разработка

10.2019 г. -12.2020 г. База данни 

в) Информационна система 

"Образование"

Изграждане Реализиране 

чрез договор за 

разработка

10.2019 г. -12.2020 г. База данни 

г) Информационна система 

"Инфостат"

Развитие Реализиране 

чрез договор за 

надграждане

01.2019 г. -12.2020 г. База данни 

д) Информационна система 

"Околна среда и 

енергетика"

Изграждане Реализиране 

чрез договор за 

разработка

01.2019 г. -12.2020 г. База данни 

е) Информационна система 

"Здравеопазване"

Изграждане Реализиране 

чрез договор за 

разработка

01.2019 г. -12.2020 г. База данни 

ж) Информационна система 

"Преброяване 2021"

Изграждане Реализиране 

чрез договор за 

разработка

06.2019 г. -12.2020 г. База данни 

з) Поддръжка на ИС 

"Автоматично 

консолидиране на бизнес 

показатели"

Внедряване и поддръжка на ИС 

"Автоматично консолидиране на 

бизнес показатели"

Текущо Статистически данни на 

НСИ                                                 

База данни 

и) Развитие и актуализация 

на ИС "Регистър на 

статистическите единици"

Развитие и актуализация на ИС 

"Регистър на статистическите 

единици"

Текущо Статистически данни на 

НСИ                                                 

Продължава от 2019 г. База данни 

й) Информационна система 

"Краткосрочна бизнес 

статистика"

Актуализация и поддръжка на ИС 

"Краткосрочна бизнес статистика"

Текущо Статистически данни на 

НСИ                                                 

Продължава от 2019 г. База данни 

к) Информационна система 

"Бизнес цикли"

Изграждане Реализиране 

чрез договор за 

разработка

01.2020 г. -12.2020 г. База данни 

12993501299350
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Описание на 
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л) Внедряване на ИС 

"Човешки ресурси"

Внедряване на ИС "Човешки 

ресурси"

Текущо Продължава от 2019 г. База данни 

м) Разработване на 

аналитични приложения с 

SPSS  Statistics Server  с 

използването на 

централизирани Oracle, 

Informix и SQL Server Бази 

данни.

Разработване на аналитични 

приложения и технологични 

процедури с използването на 

статистическия пакет SPSS Statistics 

Server 26.0 и  превръщането му в 

основна аналитична платформа. 

Използване на SPSS Statistics Server 

за постепенно преминаване към 

централизирани системи с 

децентрализиранo въвеждане на 

статистически формуляри и за 

разработване на Data Warehouse 

(DW) върху единна аналитична 

среда 

Текущо Статистически данни на 

НСИ                                                 

База данни 

н) Актуализиране, 

поддържане и развитие на 

Интранет сайт

Добавяне на функционалности, 

модули, типове съдържание, справки 

и др.

Текущо                                                 Продължава от 2019 г. База данни 

о) Актуализиране, 

поддържане и развитие на 

Дигиталната библиотека

Добавяне на функционалности, 

модули и др.

Текущо                                                 Продължава от 2019 г. База данни 

п) Актуализиране, 

поддържане и развитие на 

Интeрнет сайт

Добавяне на функционалности, 

модули, типове съдържание, справки 

и др.

Текущо Продължава от 2019 г. База данни 

р) Информационна система 

"Мониторстат"

Усъвършенстване и актуализация Текущо 01.2020 г. - 12.2020 г.

с) Информационна система 

"Статистически 

класификации"

Усъвършенстване и актуализация Реализиране 

чрез договор за 

разработка

01.2020 г. - 12.2020 г. База данни 

т) Национален регистър на 

населените места

Изграждане Текущо 01.2020 г. - 12.2020 г. База данни 

12993501299350
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ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

228 Методологична помощ, 

анализи и обучения по 

специфични статистически 

проблеми 

Разработване на методологии и 

интердисциплинарни анализи 

съобразно потребностите на НСИ,   

организиране на обучения, 

проучване и внедряване на 

специализиран статистически 

софтуер.

Текущо Съгласно "Концепцията 

за 

научноизследователска 

дейност на НСИ" и 

текущи потребности на 

звената в НСИ

Текущо Методологични материали, 

ръководства, указания и 

презентационни материали

70000 70000

229 Статистически 

класификации  

Поддържане на стандартни 

статистически класификации  - 

макроикономически, функционални, 

продуктови и други. Поддържане на 

кореспондиращи таблици.

Участие в предстоящата ревизия на 

NACE Rev.2. Разработване на нова 

версия на КИД.

По европейски 

регламенти и 

международни 

стандарти,  по 

зададени 

въпроси; чрез 

статистическит

е изследвания

Европейски и 

международни 

класификации; 

нормативни документи

Текущо Методологични материали, 

свързани с прилагането на 

класификациите: указания,  

становища, кореспондиращи 

таблици; актуализиране на  

класификации в ИС 

"Статистически 

класификации"

Разработване на нова 

структура и обяснителни 

бележки на новата версия на 

КИД.

30500 30500

230 Разработване на 

самообяснителни текстове 

към Комбинирана 

номенклатура 2021

Подготовка на български вариант на 

самообяснителните текстове

Еднократно Утвърдена европейска 

класификация CN

31.12.2020 г. 7400 7400

231 Актуализиране на списъка 

със стандартните 

статистически показатели

Подготовка на списъка със 

стандартните статистически 

показатели

Еднократно 29.05.2020 г. Интернет 2300 2300

232 Поддържане на "Редактор 

за метаданни" като единна 

точка за предаване на 

метаданни до Евростат

Поддържане на софтуерно 

приложение "Редактор за 

метаданни" като единна точка за 

предаване на метаданни до Евростат

Евростат Текущо файлове с метаданни 10000 10000

233 Поддържане на данни в 

Специалния стандарт за 

разпространение на данни 

Плюс (SDDS Plus) на МВФ

Предоставяне на данни и метаданни 

за  Електронния бюлетин на МВФ и 

за Националната страница с 

обобщени данни Плюс (National 

Summary Data Page Plus – NSDP 

Plus) на Интернет страницата на 

БНБ

Текущо Текущо Таблици с данни и метаданни 10000 10000
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234 Поддържане на 

Информационна система 

"Статистически 

класификации"  

Статистическите класификации, 

които се използват в статистическата 

практика 

Текущо Национални 

класификации, 

поддържани и 

използвани от НСИ и 

други органи на 

статистиката

Текущо Национална база данни на 

ИС "Статистически 

класификации"

10600 10600

235 Европейска класификация 

на териториалните единици 

за статистически цели 

(Евростат - NUTS)

Актуализиране и поддържане на 

българската част от Европейската 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели 

(Евростат - NUTS)

Текущо Национален регистър на 

населените места; 

официални документи

Текущо Национална част от 

номенклатурата на Евростат

11700 11700

236 Поддържане на база с 

метаданни за 

статистическите 

изследвания

Поддържане на база със справочни 

метаданни (във формат ESMS, 

ESQRS и NPMS)

Текущо Национални справочни 

метаданни

Текущо Интернет;                                                                                                     

База данни

13000 13000

237 Национален регистър на 

населените места

Актуализиране на данните за 

териториалните, административно-

териториалните  единици и  

районите съгласно нормативни и 

административни актове; формиране 

на ЕКАТТЕ (Единен класификатор 

на административно-териториалните 

и териториалните единици)

Текущо Данни от 

административни 

източници – МЗХГ и 

Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър 

за координатите и 

границите на землищата 

на населените места 

Задължително Текущо Интернет;                                                                

Информационна услуга по 

заявка;                                              

База данни

16000 16000

238 Оценка на точността на 

статистическите 

изследвания, които 

адресират доходи, 

потребление и спестявания 

на домакинствата

Анализ на динамиката на доходите, 

потреблението и спестяванията на 

домакинствата и сравнение с други 

източници на данни: НОИ, парична 

статистика, и др.

Еднократно Статистически и 

административни данни

29.06.2020 г. Доклади за точността на 

оценките и препоръки за 

подобряване на точността

6100 6100

239 Методика за краткосрочно 

прогнозиране на временни 

редове

Разработване на методика. Еднократно 31.12.2020 г. Методика 5800 5800

240 Производство и 

публикуване на 

експериментална 

статистика от източници на 

Big data

Внедряване на пилотни проекти от 

ESS net on Big data I и разработване 

на пилотни проекти с нови 

източници Big data.

Текущо Различни източници на 

"големи данни".

Доброволно 31.01.2020 г. Таблици 16000 16000

241 ESSnet  "Големи данни II" - 

проект на ЕК

Внедряване на пилотни проекти от 

ESS net on Big data I и разработване 

на пилотни проекти с нови 

източници Big data.

Текущо Различни източници на 

"големи данни".

Задължително Начало - 01.11.2018 г.    

Приключване на 

проекта - 01.11.2020 г.

Файлове с данни, 

методология и доклад

19950 179548 199498
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242 Подобряване на качеството 

на наблюдението на 

работната сила - проект на 

ЕК

Връщане на динамичните редове 

след промяна на методологията на 

наблюдението.

Текущо Различни източници на 

данни: данни от 

Наблюдението на 

работната сила и 

административни 

данни.

Задължително Начало - 30.09.2018 г.    

Приключване на 

проекта - 30.09.2020 г.

Технически доклад 22592 52714 75306

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ  

243 Интернет сайтове на НСИ  Поддържане на Интернет сайтове, 

публикуване и обновяване на 

информационното им съдържание; 

Развитие и актуализиране на 

Интернет сайтовете за мобилни 

устройства

Текущо Статистически данни на 

НСИ 

Съобразно Календара 

за разпространение на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания

Интернет  56500 56500

244 Публикуване на данни на 

националния портал за 

отворени данни

Публикуване на статистически 

данни в отворен формат на 

националния портал за отворени 

данни

Текущо Статистически данни на 

НСИ 

Съобразно Календара 

за разпространение на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания

Интернет  21200 21200

245 Статистически публикации Съставителство, редакционна 

обработка и разпространение на 

статистическите печатни и 

електронни издания, включващи 

изследвания на НСИ съгласно 

Издателския план на НСИ за 2020 

година  

Текущо Статистически данни на 

НСИ и органите на 

статистиката;                         

Данни от 

административни 

източници

Задължително             

за данните от                     

административ-

ни източници 

Съобразно сроковете 

в Издателския план на 

НСИ за 2020 г. и в 

други документи

Интернет;                                          

Общи печатни и електронни 

публикации;                         

Специализирани печатни и 

електронни публикации; 

Абонамент, продажба, 

консултации по телефона, по 

имейл и на място в ЦУ и ТСБ                                                                      

73300 73300
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

Обявяване на резултатите от 

статистическите изследвания 

Предоставяне на информация на 

клиенти (от страната и чужбина) по 

периодични заявки/договори

Работа по текущи заявки на клиенти 

от страната и чужбина

Контрол върху конфиденциалността 

на предоставяната информация

247 Предоставяне на данни на 

министерства и ведомства 

по сключени споразумения 

за информационен обмен

Сътрудничество по поети от НСИ 

ангажименти към министерства и 

ведомства по предоставяне на данни 

от статистически изследвания

Текущо  Статистически данни на 

НСИ

Съобразно Календара 

за разпространение на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания

Статистически справки и 

таблици на технически и 

хартиен носител; 

Електронна поща

27000 27000

248 Предоставяне на 

статистическа информация 

по международни 

въпросници

Сътрудничество по поети от НСИ 

ангажименти към международни 

институции и служби по 

предоставяне на данни от 

статистически изследвания

Текущо  Статистически данни на 

НСИ

Съобразно Календара 

за разпространение на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания

Статистически справки и 

таблици на технически и 

хартиен носител; 

Електронна поща

8200 8200

249 Предоставяне на 

анонимизирани данни за 

научни и изследователски 

цели

Осъществяване на дейностите в 

съответствие с Правилника за 

предоставяне на анонимизирани 

данни за научни и изследователски 

цели

Текущо Статистически данни и 

метаданни на НСИ 

Текущо Анонимизирани микроданни 10500 10500

250 Работа с клиенти в 

Приемната на НСИ

Консултации, предоставяне на 

информация на място, организиране 

и участие в срещи с експерти от 

НСИ

Текущо Статистически данни на 

НСИ

37800 37800

Съобразно Календара 

за разпространение на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания и 

текущите дейности на 

НСИ;    

Получени 

потребителски 

запитвания за 

предоставяне на 

информация

90000Интернет;      

Прессъобщения; 

Статистически справки и 

таблици на технически и 

хартиен носител; 

Електронна поща;

ИС”Инфостат”

Предоставяне на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания на НСИ

Текущо  246 Статистически данни на 

НСИ

90000
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Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни
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провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

251 Връзки с медиите Изготвяне на съобщения за пресата; 

Организиране и провеждане на 

пресконференции; Координиране на 

връзки с медиите на национално и 

международно ниво; Организиране 

на радио- и телевизионни интервюта 

с ключови експерти на НСИ

Текущо Съобразно Календара 

за разпространение на 

резултатите от 

статистическите 

изследвания

Интернет;

Прессъобщения;

Пресконференции

37800 37800

252 Библиотека на НСИ Консултации, предоставяне на 

статистически печатни и електронни 

публикации на място - в читалнята 

на НСИ, организиране на изложби и 

посещения на студенти

Текущо Статистически печатни 

и електронни 

публикации на НСИ и 

други международни 

организации

Текущо  Печатни и електронни 

публикации. Консултации по 

имейл, телефон и на място.

24600 24600

253 Дигитална библиотека на 

НСИ 

Администриране и поддържане на  

информационно-търсещата 

библиотечна система  и 

предоставяне на информационни 

услуги в библиотеката на НСИ; 

Управление и дигитализиране на 

библиотечните фондове на НСИ;

Оптично разпознаване на символи в 

дигитални копия на публикации и 

подготовка на дигитални колекции 

за пълнотекстово търсене

Текущо Консултации с 

библиотеки от страната 

и чужбина и доставчици 

на специализирани 

софтуерни продукти и 

внедряване на 

съвременни 

библиотечни 

информационни 

технологии

Текущо  Интернет;                               

Достъп чрез интернет до бази 

данни;

Електронен каталог на 

книгите и списанията; 

Дигитален фонд на 

националните статистически 

издания и редки и ценни 

публикации 

81200 81200

254 База данни за 

разпространение

Конвертиране и зареждане на данни 

към базата данни за 

разпространение; Управление и 

архивиране на данни в базата данни 

за разпространение

Текущо Статистически данни и 

метаданни на НСИ 

Текущо Интернет 117400 117400

255 Проектиране, разработване, 

внедряване и поддръжка на 

електронни услуги за е-

управление

Проектиране, разработване, 

внедряване и поддръжка на 

електронни услуги за е-управление

Текущо Текущо Документ 67700 67700

256 Евростат                             

ESDS Help Desk

Подпомагане на потребителите на 

европейска статистическа 

информация

Текущо Европейски 

статистически данни

Текущо Интернет, телефон 10000 10000
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 
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№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

257 Платформа за електронно 

обучение "Интерактивна 

статистика"

Обновяване с нови модули Текущо Текущо Интернет 30000 30000

258 Участие в Европейска 

олимпиада по статистика 

2019/2020 г. - проект на ЕК

Провеждане на третата европейска 

олимпиада по статистика за ученици 

- национален и европейски крът. 

Участват две категории ученици - 9 - 

10 клас и 11 - 12 клас. 

Текущо Начало - 01.09.2019 г.    

Приключване на 

проекта - 31.08.2020 г.

Интернет 13991 125925 139916

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ   

259 Специализирана 

статистическа 

информационна система

Актуализация на единна 

номенклатура от показатели за 

управление при кризи от всякакъв 

характер и определяне на основни 

производители на стоки и услуги от 

първа необходимост  

Съгласно годишна План-програма, 

съгласувана с оторизираните органи 

за планиране и отчитане при 

кризисни ситуации. Разработване на 

инструментариум и програмно 

осигуряване на статистическо 

проучване свързано с кризисното 

планиране 

Годишно - по 

степен на 

готовност

Търговски дружества, 

териториалната 

администрация и 

заинтересованите 

министерства и 

ведомства

По степен на 

готовност 

Текущо по степен на 

готовност

Информационна услуга по 

заявка;                                                        

26200 26200
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ІІ. ПЛАН ЗА  СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2020 ГОДИНА 

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

260 Лечебни заведения за 

извънболнична помощ

Ресурси и дейност на лечебните 

заведения за извънболнична помощ;     

национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от всички 

лечебни заведения за 

извънболнична помощ

Задължително 

14.02.2020 г.

29.05.2020 г. Доклади за Министерство на 

здравеопазването

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

261 Лечебни заведения за 

болнична помощ

Ресурси и дейност на лечебните 

заведения за болнична помощ;     

национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от всички 

лечебни заведения за 

болнична помощ

Задължително 

14.02.2020 г.

29.05.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                         

Публикации на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";      

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички;  

Въпросник за Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка                                                                                                                               

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

262 Психиатрични заведения Ресурси и дейност на 

психиатричните  заведения; 

национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

психиатричните  

заведения        

Задължително 

14.02.2020 г.

24.04.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                      

Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";     

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички; 

Информационна услуга по 

заявка                                      

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” КЪМ 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

263 Кожно - венерологични 

заведения

Ресурси и дейност на кожно - 

венерологични заведения; 

национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от кожно - 

венерологичните 

заведения 

Задължително 

14.02.2020 г.

29.05.2020 г. Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";     

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички; 

Информационна услуга по 

заявка                                      

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

264 Центрове за спешна 

медицинска помощ

Ресурси и дейност на центровете и 

филиалите за спешна медицинска 

помощ; национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от  центрове 

за спешна медицинска 

помощ  

Задължително 

14.02.2020 г.

24.04.2020 г. Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";  

Информационна услуга по 

заявка                                 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

265 Онкологични заведения  Ресурси и дейност на онкологичните 

заведения; национално и областно 

ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

онкологични заведения       

Задължително 

14.02.2020 г.

24.04.2020 г. Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";   

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички; 

Информационна услуга по 

заявка                                 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

266 Пневмофтизиатрични 

заведения

Ресурси и дейност на 

пневмофтизиатричните заведения;  

национално                                                                 

и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

пневмофтизиатричните 

заведения      

Задължително 

14.02.2020 г.

24.04.2020 г. Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";   

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички; 

Информационна услуга по 

заявка                                 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

267 Центрове за трансфузионна 

хематология

Ресурси и дейност на центровете за 

трансфузионна хематология;   

национално                                                                 

и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от центрове 

за трансфузионна 

хематология 

Задължително 

14.02.2020 г.

30.03.2020 г. Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";  

Информационна услуга по 

заявка                                 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА
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Тема на изследването/ 
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Описание на 

изследването/дейността

268 Центрове за хемодиализа Ресурси и дейност на центровете за  

хемодиализа; национално и 

областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от центрове 

за  хемодиализа 

Задължително 

14.02.2020 г.

30.03.2020 г. Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";  

Информационна услуга по 

заявка                                 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

269 Регистрирани заболявания 

от активна туберкулоза и 

хронични неспецифични 

белодробни заболявания

Заболеваемост и болестност от 

активна туберкулоза и хронични 

неспецифични белодробни 

заболявания; национално и областно 

ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

пневмофтизиатричните 

заведения      

Задължително 

28.02.2020 г.

24.04.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                    

Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";        

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички; 

Информационна услуга по 

заявка                                 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

270 Регистрирани заболявания 

от венерически болести 

Заболеваемост и болестност от 

кожно-венерологични заболявания;  

национално и областно ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от кожно - 

венерологичните 

заведения 

Задължително 

28.02.2020 г.

24.04.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                      

Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";        

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички 

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

271 Регистрирани заболявания 

от злокачествени 

новообразувания

Заболеваемост и болестност от 

злокачествени новообразувания; 

национално и областно ниво                                                          

Изчерпателно 

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от 

онкологични заведения       

Задължително 

28.02.2020 г.

24.04.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                            

Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";        

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА
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Описание на 

изследването/дейността

272 Регистрирани заразни 

заболявания

Регистрирани заразни заболявания;  

национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от РЗИ       

Задължително    

до  5-то число - 

месечен отчет за 

предходния 

месец;                   

до 09.01.2020 г. - 

за годишния 

отчет

30.01.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                        

Публикация на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";        

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

273 Хоспитализирани случаи в 

лечебните заведения със 

стационар

Случаи на хоспитализации   по вид 

на заболяването (по МКБ - 10 - та 

ревизия); по възрастови групи 0,  0 - 

17, 18 - 64 и над 65 години; 

национално и областно ниво

Изчерпателно     

Годишно

Чрез електронен 

формуляр от всички 

лечебни заведения със 

стационар 

Задължително 

28.02.2020 г.

29.05.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА; 

Публикации на НЦОЗА; 

Специализирана печатна и 

електронна публикация: 

"Здравеопазване";         

Световна Здравна 

Организация - Статистическа 

база данни  Здраве за всички;          

Въпросник за  Евростат; 

Информационна услуга по 

заявка                                                             

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА

274 Лица с трайно намалена 

работоспособност/вид и 

степен на увреждане

Брой, тежест и срок на инвалидност, 

пол и възраст

Изчерпателно 

Годишно

Експертно решение на 

ТЕЛК

Задължително 29.05.2020 г. Интернет страница на 

НЦОЗА;                         

Анализи;

Публикации

Бюджет на 

НЦОЗА

Бюджет на 

НЦОЗА
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Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
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респондентите 

по предоставяне 
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Начин на 

провеждане на 
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дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 
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данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

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

В ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ" КЪМ НОИ

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

275 Трудови злополуки Трудови злополуки, станали с 

осигурени лица; причини и 

обстоятелства довели до трудова 

злополука; национално и областно 

ниво

Изчерпателно 

Годишно

Информационна 

система за социално 

осигуряване на НОИ, 

подсистема "Трудова 

злополука"; съгласно 

Статистическа система 

"Трудови злополуки" и 

Наредбата за 

установяване, 

разследване, 

регистриране и 

отчитане на трудовите 

злополуки

Задължително Данни за 2018 г. - 

20.08.2020 г.

Интернет страница на НОИ;                                                                     

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                  

Данни и метаданни за 

Евростат и международни 

организации

Бюджет на 

НОИ

Бюджет на 

НОИ

276 Професионални болести Нововъзникналите случаи на 

признати професионални болести 

през отчетния период, т.е. тези 

професионални болести, които са 

признати за първи път през 

наблюдаваната година. 

Случаите на професионални 

болести, които в миналото, т.е. 

преди отчетната година, са били 

признати като професионални 

болести с временна 

неработоспособност или трайно 

намалена работоспособност, но по 

време на отчетната година лицето е 

починало поради признатата 

професионална болест.

Изчерпателно 

Годишно

Информационна 

система за социално 

осигуряване на НОИ, 

подсистема 

"Професионална 

болест"; съгласно 

Статистическа система 

"Професионални 

болести", Наредба за 

реда на съобщаване, 

регистриране, 

потвърждаване, 

обжалване и отчитане 

на професионалните 

болести, Списък на 

професионалните 

болести и 

Информационна 

система "Демография" 

на НСИ 

Задължително Данни за 2018 г. - 

20.08.2020 г.

Интернет страница на НОИ;                                                                     

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                  

Данни и метаданни за 

Евростат

Бюджет на 

НОИ

Бюджет на 

НОИ
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Държавен 
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Описание на 

изследването/дейността

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

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

277 Интегрирана статистика на 

социалната защита 

(ESSPROS) - модул за 

получателите на пенсии

Данни за бенефициентите на пенсии 

по схеми и функции  - модул за 

получателите на пенсии; национално 

ниво 

Изчерпателно 

Годишно

Информационна 

система за социално 

осигуряване, регистър 

"Пенсии"

Задължително 

03.04.2020 г.

Данни за 2019 г. 

31.08.2020 г.

Интернет;

Въпросник за Евростат;

Информационна услуга по 

заявка

Бюджет на 

НОИ

Бюджет на 

НОИ

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ

ДЕЙНОСТИ" НА ГД "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

Превозени товари и пътници и 

извършена работа по вид на превоза; 

национално ниво 

Изчерпателно 

Месечно      

Тримесечно     

Годишно 

Чрез отчетна форма от 

авиационните 

оператори (месечно и 

тримесечно за 

операторите, 

извършващи редовни 

превози, а годишно за 

всички останали)

Задължително     

15-то число след 

отчетния месец;  

13.02.2020 г. - 

Предварителни 

годишни данни;

15.05.2020 г. - 

Окончателни 

годишни данни

Предварителни 

годишни данни за 

2019 г. -  

21.02.2020 г.;                       

Окончателни  

годишни данни за 

2019 г. - 

29.05.2020 г.

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                 

Форми на международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка

Обем на превозите през летищата - 

общо, по етап на полета и по 

начален и краен пункт на полета; 

национално ниво

Изчерпателно 

Месечно 

(тримесечно по 

месеци)

Чрез отчетни форми от 

летищни 

администрации

Задължително           

15-то число след 

отчетния месец 

3 месеца след 

отчетното тримесечие

Общи печатни и електронни 

публикации;                                                                                                                                           

Форми за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка

Парк ВС и персонал; национално 

ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез отчетна форма от 

авиационни оператори

Задължително  

21.02.2020 г.

06.03.2020 г. Общи печатни и електронни 

публикации;                                                               

Форми на международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка  

Финансови данни за летища, 

авиационни оператори и РВД 

Изчерпателно 

Годишно

Чрез отчетни форми от 

авиационни оператори, 

летищни 

администрации и 

ДПРВД

Задължително 

30.04.2020 г.

29.05.2020 г. Общи печатни и електронни 

публикации;                                                               

Форми на международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка  

Бюджет на 

ГДГВА 

Бюджет на 

ГДГВА 

278 Въздушен транспорт
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Описание на 

изследването/дейността

Данни за движения по трасетата Изчерпателно 

Годишно

Чрез отчетна форма от 

ДПРВД

Задължително  

21.02.2020 г.

27.03.2020 г. Общи печатни и електронни 

публикации;                                                               

Форми на международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка  

Изразходвано гориво и смазочни 

масла, закупени от авиопрезвозвача, 

по вид на транспорта (пътнически и 

товарен) и извършени превози

Изчерпателно 

Годишно

Чрез отчетна форма от

авиационните 

превозвачи

Задължително  

28.02.2020 г.

29.06.2020 г. Форми на международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка  

Бюджет на 

ГДГВА 

Бюджет на 

ГДГВА 

278 Въздушен транспорт
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Описание на 

изследването/дейността

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

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

279 Дейност на морските 

пристанища

Пристанищен трафик, 

характеризиращ превозените товари 

по вид, начин на превоз, флаг на 

кораба, направление на превозите; 

по статистически пристанища

Изчерпателно 

Тримесечно и 

годишно

Морски пристанищни 

оператори. Чрез онлайн 

система PORTSTAT, 

модул „Морски 

пристанища” и Морска 

БД

Задължително 

До 10-то число на 

месеца, следващ 

този, за който се 

отнасят данните

5 месеца след 

отчетното тримесечие, 

Годишни данни - 7 

месеца след отчетния 

период

Специализирани електронни 

форми на Евростат съгласно 

Директива № 2009/42/ЕО; 

Информационна услуга по 

заявка 

Бюджет на ИА 

"Морска 

администраци

я"

Бюджет на 

ИА "Морска 

администрац

ия"

280 Дейност на речните 

пристанища (вътрешни 

водни пътища)

Пристанищен трафик, 

характеризиращ превозените товари 

по вид, начин на превоз, флаг на 

кораба, направление на превозите; 

по статистически пристанища

Изчерпателно 

Тримесечно и 

годишно

Речни пристанищни 

оператори. Чрез онлайн 

система PORTSTAT, 

модул „Речни 

пристанища” и Речна 

БД

Задължително 

До 10-то число на 

месеца, следващ 

този, за който се 

отнасят данните

5 месеца след 

отчетното тримесечие, 

Годишни данни - 7 

месеца след отчетния 

период

Специализирани електронни 

форми на Евростат съгласно 

Регламент (ЕС) 2018/974; 

Информационна услуга по 

заявка

Бюджет на ИА 

"Морска 

администраци

я"

Бюджет на 

ИА "Морска 

администрац

ия"
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

281 Потребителски цени на 

нефтопродукти

Събиране и предоставяне на ЕК чрез 

Министерство на енергетиката на 

ежеседмична информация за 

потребителските цени на 

нефтопродукти; национално ниво от 

страните - членки на ЕС. 

Изчерпателно Чрез автоматично 

подаваната информация 

през дистанционната 

връзка на фискалните 

устройства в обектите 

за продажба на 

нефтопродукти, 

регламентирана в 

Наредба Н-18 на 

министъра на 

финансите.

Задължително, 

ежедневно

От 2016 г., един ден 

след референтния 

период

Данни за Европейската 

комисия; Информационна 

услуга по заявка.

Бюджет на 

НАП

Бюджет на 

НАП

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

282 Месечно събиране на 

декларации от дружества, 

осъществяващи 

вътрешнообщностна 

търговия със стоки, които 

са регистрирани по система 

Интрастат

Деклариране на осъществени 

движения на стоки в Общността 

между държави-членки на ЕС по 

система Интрастат

Извадково,     

Фирми над 

прага за 

деклариране по 

система 

Интрастат и 

доброволно 

подаващи (под 

прага)

Месечно 

Месечни и коригиращи 

Интрастат декларации, 

подадени в НАП от 

Интрастат оператори 

или "трети деклариращи 

лица"

Задължително  

до 14-то и 20-то 

число на месеца, 

следващ 

референтния 

период

Предоставяне на 

събраните данни на 

НСИ съгласно 

установените срокове 

по Инструкцията от 

14.02/2011 г. за 

предоставяне  на 

данни за 

вътрешнообщностнат

а търговия със стоки 

от НАП на НСИ ;

Предоставяне на 

обобщени данни на 

държавни институции 

и организации по 

силата на нормативен 

акт или подписани 

споразумения

По електронен път с 

квалифициран електронен 

подпис

Бюджет на 

НАП

Бюджет на 

НАП
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

283 Контрол на качеството на 

предоставяните по система 

Интрастат данни от 

Интрастат оператори или 

упълномощени лица

Прилагане на процедура по 

методика за проверки за контрол и 

гарантиране на качеството на 

събраните данни от декларации на 

Интрастат оператори. Въведени 

диапазони за контрол в 

информационната система на НАП 

за събиране на Интрастат 

декларации. Съпоставка на 

декларираните данни с данни от 

други административни източници в 

НАП - системи ДДС и ВИЕС.

Изчерпателно, 

върху всички 

данни 

Месечно

Месечни и коригиращи 

Интрастат декларации 

подадени в НАП;

Данни за 

вътреобщностна 

търговия от системите 

за ДДС и ВИЕС

Бюджет на 

НАП

Бюджет на 

НАП

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА" 

КЪМ  ГЛАВНА  ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" В МЗХГ

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

284 Система за земеделска 

счетоводна информация - 

данни за 2019 и 2020 г.

Подготовка и провеждане на 

наблюдение за събиране на 

счетоводна и друга информация от 

земеделски стопанства (счетоводни 

данни за стопанствата за 2019 г. и 

текущо за 2020 г. за стопанствата, 

които не водят счетоводство) с цел  

годишно определяне на доходите 

им. Обработка на данните и 

изчисляване на променливи.

Извадково 

наблюдение на 

земеделски 

стопанства над 

определен праг 

Годишно

Интервю и попълване 

на формуляри на 

хартиен и електронен 

носител от земеделските 

стопанства, включени в 

извадката. Допълване 

на липсващи данни от 

административни 

регистри на Държавен 

фонд "Земеделие".

28.02.2020 г. - за 

стопанствата, 

които не водят 

счетоводство 

(данни за 2019 

г.);    

31.05.2020 г. - за 

стопанствата, 

които водят 

счетоводство 

(данни за 2019 

г.);     

текущо през 2020 

г. за 

стопанствата, 

които не водят 

счетоводство 

(данни за 2020 г.)

Резултати за 2019 г. - 

предварителни -

28.02.2021 г.; 

окончателни - 

30.09.2021 г.; 

Резултати за 2020 г. - 

предварителни - 

28.02.2022 г.; 

окончателни - 

30.09.2022 г.

Интернет страницата на 

МЗХГ;              

Данни за ГД "Земеделие и 

развитие на селските райони" 

на ЕК; 

Информационна услуга по 

заявка.

ЕК Финансиран

е от  EК 

(валутна 

сметка на 

МЗХГ)

стр. 88



Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

285 Преброяване на 

земеделските стопанства в 

Република България през 

2020 година

Подготовка на преброяването на 

земеделските стопанства през 2020 г. 

и събиране на данни онлайн или 

чрез интервю със земеделските 

стопани на национално ниво, 

статистически райони, области и 

общини.

Изчерпателно

на всеки десет 

години

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн

Задължително до 

30.04.2021 г.

31.08.2022 г. Интернет страница на МЗХГ; 

Обща електронна 

публикация; 

Специализирана електронна 

публикация; Въпросник за 

Евростат и международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

ЕК Бюджет на

МЗХГ + ЕК

286 Структура на лозята през 

2020 г.

Изследване на структурата на 

лозовите насаждения по сортове и 

възраст; площи с винени сортове 

лозя, подходящи за производство на 

вина със ЗНП, ЗГУ и други;

Национално ниво и статистически 

райони.

Изчерпателно,

през пет години

Лозарски регистър на 

ИАЛВ

Задължително      

31.07.2020 г. 

30.09.2021 г. Интернет страницата на 

МЗХГ;

Обща електронна 

публикация;

Специализирана електронна 

публикация;

Въпросник за Евростат и 

международни организации;

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

287 Проект "Модернизиране на 

земеделската статистика в 

България – разработване на 

статистически въпросник и 

списък на земеделските 

стопанства като част от 

подготовката за 

преброяване на 

земеделските стопанства 

през 2020 г. при прилагане 

на Регламент (ЕС) 

2018/1091 за интегрирана 

статистика на земеделските 

стопанства (IFS)".

Изготвяне на списък на 

земеделските стопанства за 

анкетиране чрез подобряване на 

съществуващия статистически 

регистър на земеделските 

стопанства. Изготвяне на проект на 

статистически въпросник за 

преброяването на земеделските 

стопанства през 2020 година в 

съответствие с изискванията на 

регламента за IFS. Разработване на 

методика за определяне на 

геолокацията на стопанствата по 

INSPIRE.

Съгласно 

сключеното 

Споразумение с 

Евростат.

Проект със 

съфинансиране от 

Евростат

30.06.2020 г. 16.07.2020 г. Документация за отчитане на 

проекта пред Евростат.         

Бюджет на 

МЗХГ

ЕК Бюджет на

МЗХГ + ЕК

288 Проект "Качество на 

лозарските регистри"

Подобряване качеството на 

лозарския регистър чрез 

изпълнението на следните цели: 

осигуряване на достъпност до 

данните в регистъра; подобряване на 

съдържанието му и обхвата, по 

видовете данни; подобряване 

състоянието на статистически данни 

за лозята; улесняване на събирането 

им и намаляване разходите за това.

Съгласно 

сключеното 

Споразумение с 

Евростат.

Проект със 

съфинансиране от 

Евростат

Документация за отчитане на 

проекта пред Евростат.         

Бюджет на 

МЗХГ

ЕК Бюджет на

МЗХГ + ЕК

289 Проучванe на 

удовлетвореността на 

потребителите от 

статистическите данни на 

МЗХГ за 2020 г.

Изследване и проучване на мнението 

на потребителите, което ще даде 

възможност да се направи реална 

оценка и анализ на тяхната 

удовлетвореност от предоставяните 

статистически данни от МЗХГ.

Годишно Анкетна карта за 

електронно изследване

31.12.2020 г. 31.03.2021 г. Специализирана електронна 

публикация на интернет 

страницата на МЗХГ.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

290 Оценка на добива и  

прогноза за производството 

на пшеница и ечемик - 

реколта`2020

Площи, засети с пшеница и ечемик 

през стопанската 2019/2020 г., 

изследване на добива преди жътва и 

прогноза за производството.

Национално ниво.    

Извадково 

Годишно

Анкетна карта 

Директно наблюдение 

на терена 

31.07.2020 г. 15.08.2020 г. Специализирана електронна 

публикация на интернет 

страницата на МЗХГ;

Въпросник за Евростат и 

международни организации.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

291 Добиви от полски култури - 

реколта`2020

Площи, производство и средни 

добиви от полски култури - 

реколта`2020 на национално ниво и 

статистически райони; 

Агротехнически мероприятия и 

употреба на торове на национално 

ниво.

Извадково 

Годишно

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн 

попълване на 

въпросници и 

административна 

информация от ИСАК

Задължително до 

31.12.2020 г.

Предварителни данни - 

30.03.2021 г.; 

Окончателни 

резултати -        

30.06.2021 г.

Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ;                     

Въпросник за Евростат и 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

292 Производство на плодове  - 

реколта `2020

Площи, производство, средни 

добиви и реализация на плодове - 

реколта`2020, на национално ниво и 

статистически райони;  

Агротехнически мероприятия и 

употреба на торове на национално 

ниво.

Извадково 

Годишно  

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн 

попълване на 

въпросници и 

административна 

информация от ИСАК

Задължително до 

15.01.2021 г.

20.04.2021 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ;                   

Въпросник за Евростат и 

международни организации;                       

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

293 Производство на зеленчуци - 

реколта `2020

Реколтирани площи, производство и 

реализация на зеленчуци - 

реколта`2020,  на национално ниво и 

статистически райони; 

Агротехнически мероприятия и 

употреба на торове на национално 

ниво.

Извадково 

Годишно

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн 

попълване на 

въпросници и 

административна 

информация от ИСАК

Задължително до 

31.12.2020 г.

20.04.2021 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Въпросник за 

Евростат и международни 

организации;                       

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           
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Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

294 Производство на грозде и 

вино - реколта`2020

Площи, производство, средни 

добиви и реализация на грозде - 

реколта`2020, производство на вино 

и други продукти на национално 

ниво и статистически райони;  

Агротехнически мероприятия и 

употреба на торове на национално 

ниво.

Извадково     

Годишно

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн 

попълване на 

въпросници - за 

производството на 

грозде; Данни от 

административен 

източник: ИАЛВ - за 

производството на вино

Задължително до 

15.01.2021 г.

20.04.2021 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Въпросник за 

Евростат и международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

295 Дейност на предприятията 

за преработка на плодове и 

зеленчуци през 2019 година

Преработка на плодове и зеленчуци 

през 2019 г. на национално ниво.

Изчерпателно 

Годишно 

Анкетна карта 

Интервю с 

управителите на 

предприятията или 

онлайн попълване на 

въпросници

Задължително до 

30.04.2020 г.

30.06.2020 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Информационна 

услуга по заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

296 Птицевъдството в България 

през 2019 година

Брой на птиците към 31.12.2019 г., 

производство на яйца и угоени 

птици за клане през 2019 г. на 

национално ниво и статистически 

райони.

Извадково           

Годишно

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн 

попълване на 

въпросници

Задължително до 

31.03.2020 г.

30.04.2020 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Въпросник за 

международни организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

297 Пчеларството в България 

през 2020 година 

Брой на пчелните семейства, 

производство и реализация на мед 

през 2020 г. на национално ниво и 

статистически райони.

Извадково           

Годишно

Анкетна карта 

Персонално интервю с 

пчелари или онлайн 

попълване на 

въпросници

Задължително до 

15.01.2021 г.

30.03.2021 г. Специализирана електронна 

публикация на интернет 

страницата на МЗХГ; 

Въпросник за международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

298 Селскостопански животни - 

ЕРД, ДРД и свине към 1-ви 

ноември 2020 година

Брой на животните към 01.11.2020 

г., производство и реализация на 

основни животински продукти на 

национално ниво и статистически 

райони.

Извадково           

Годишно

Анкетна карта 

Персонално интервю 

със земеделските 

стопани или онлайн 

попълване на 

въпросници

Задължително до 

31.01.2021 г.

Предварителни данни - 

15.02.2021 г., 

Окончателни - 

15.05.2021 г.

Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ;  Въпросник за 

Евростат и международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

299 Преработка на мляко и 

производство на млечни 

продукти през 2019 година

Количество преработено мляко и 

производство на млечни продукти 

през 2019 г. на национално ниво и 

статистически райони.

Изчерпателно     

Годишно

Анкетна карта 

Интервю с 

управителите на 

предприятията или 

онлайн попълване на 

въпросници

Задължително до 

30.04.2020 г.

30.06.2020 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Въпросник за 

Евростат и международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

300 Производство на месо през 

2019 година

Брой на закланите животни и птици 

в кланиците и произведено 

количество месо по видове през 2019 

г. на национално ниво и 

статистически райони.

Изчерпателно     

Годишно

Анкетна карта 

Интервю с 

управителите на 

предприятията или 

онлайн попълване на 

въпросници

Задължително до 

15.04.2020 г.

30.06.2020 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Въпросник за 

Евростат и международни 

организации; 

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

301 Преработка на мляко и 

производство на млечни 

продукти през 2020 година

Количество преработено мляко и 

производство на млечни продукти в 

млекопреработвателните 

предприятията през 2020 г. на 

национално ниво.

Изчерпателно 

Месечно

Анкетна карта 

Интервю с 

управителите на 

предприятията или 

онлайн попълване на 

въпросници

Задължително - 

до 25-то число 

след отчетния 

месец

Ежемесечно       

30 дни след отчетния 

месец

Интернет страницата на 

МЗХГ;

Въпросник за Евростат                       

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

302 Производство на месо през 

2020 година

Брой на закланите животни и птици 

в кланиците и произведено 

количество месо по видове през 2020 

г. на национално ниво.

Изчерпателно 

Месечно

Анкетна карта 

Интервю с 

управителите на 

предприятията или 

онлайн попълване на 

въпросници

Задължително - 

до 30-то число 

след отчетния 

месец

Ежемесечно       

60 дни след отчетния 

месец

Интернет страницата на 

МЗХГ;

Въпросник за Евростат                       

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

303 Дейност на люпилните в 

България през 2020 година

Брой на заложените яйца за 

инкубация и реализирани 

еднодневни пилета през 2020 г. на 

национално ниво.

Изчерпателно 

Месечно

Анкетна карта 

Интервю с 

управителите на 

предприятията или 

онлайн попълване на 

въпросници

Задължително - 

до 25-то число 

след отчетния 

месец

Ежемесечно       

30 дни след отчетния 

месец

Интернет страницата на 

МЗХГ;

Въпросник за Евростат                       

Информационна услуга по 

заявка.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

304 Заетост и използване на 

територията на България 

през 2020 година

Заетост и използване на територията 

на страната през 2020 г. 

(БАНСИК`2020) на национално 

ниво, статистически райони и 

области.

Извадково 

Годишно

Анкетна карта 

Директно наблюдение 

на терена и 

административна 

информация от ИСАК

31.07.2020 г.   31.10.2020 г. Обща електронна публикация 

на НСИ; Специализирана 

електронна публикация на 

интернет страницата на 

МЗХГ; Въпросник за 

Евростат и международни 

организации.

Бюджет на 

МЗХГ

Бюджет на 

МЗХГ
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Срок                               Форма на предоставяне 

Държавен 

бюджет

(лева)

ЕК

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задължения по предоставяне на статистическа 

информация на потребителите
Задължение на 

респондентите 

по предоставяне 

на данни

Начин на 

провеждане на 

изследването/                           

дейността

Бюджет 

(лева)
№

Тема на изследването/ 

дейността

 Източници и форма 

на събиране на 

данните

Източник на финансиране

Описание на 

изследването/дейността

ТЕМА 5.3  СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

305 Образувани, оползотворени 

и обезвредени отпадъци;  

Превоз на отпадъци от, за и 

през територията на 

Република България

Количество образувани, 

оползотворени и обезвредени 

отпадъци; Събрани и 

транспортирани отпадъци с 

произход от бита; Превозени 

отпадъци от, за и през територията 

на страната (вкл. с нотификации): по 

код на отпадък и по стопански 

субекти, включително общини.

Изчерпателно 

Годишно

Чрез отчети от 

стопански субекти, 

извършващи дейности 

по управление на 

отпадъците (вкл. 

транспортиране) и 

издадени документи - 

нотификации за превоз 

на отпадъци

Задължително 

31.03.2020 г.

15.12.2020 г. Докладване по Регламент 

(ЕО) №2150/2002 на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно статистиката 

на отпадъците, вкл. доклад за 

качеството;

Докладване до Евростат - 

Въпросник за битовите 

отпадъци;

Обща печатна публикация; 

Специализирана  електронна 

публикация: "Околна среда"; 

Прессъобщение; 

Информационна услуга по 

заявка

Бюджет на 

ИАОС

Бюджет на 

ИАОС

306 Капацитет на инсталации за 

оползотворяване и 

обезвреждане отпадъци

Капацитет на инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци по код на операция; 

национално ниво

Изчерпателно 

Годишно

Чрез документи за 

извършване на дейности 

с отпадъци. 

Данни на ИАОС

Задължително 15.12.2020 г. Докладване по Регламент 

(ЕО) №2150/2002 на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно статистиката 

на отпадъците, вкл. доклад за 

качеството;

Докладване до Евростат - 

Въпросник за битовите 

отпадъци;

Обща печатна публикация; 

Специализирана  електронна 

публикация: "Околна среда"; 

Прессъобщение; 

Информационна услуга по 

заявка

Бюджет на 

ИАОС

Бюджет на 

ИАОС

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "МОНИТОРИНГ  И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ
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