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Уважаеми потребители, 

 
Националният статистически институт представя новия „Каталог на 

статистическите издания 2023”. 

Каталогът съдържа информация за публикациите, които Националният 

статистически институт ще издаде през следващата година. Продължава тра- 

дицията да предлагаме на нашите потребители печатни и електронни изда- 

ния със статистически данни за демографското, икономическото и социалното 

развитие на страната. 

Актуална информация за дейността на института и резултатите от статисти- 

ческите изследвания може да се намери на сайта на НСИ (www.nsi.bg). 

Онлайн достъп до информационните масиви се осъществява чрез Инфор- 

мационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat), която оси- 

гурява на потребителите възможност сами да формират и изпълняват заявки 

за статистически данни. 

На разположение на читателите е и богатият фонд на библиотеката, който 

включва всички издания на НСИ, както и много други български и междуна- 

родни статистически заглавия. 

Съзнавайки, че нашият труд е пълноценен, когато удовлетворява общест- 

вените потребности, очакваме Вашите коментари, препоръки и предложе- 

ния, които биха допринесли за повишаване на качеството на предоставяните 

статистически продукти и услуги и за усъвършенстване на дейността по раз- 

пространението им. 

 
                                       Доц. Д-р Атанас Атанасов  

  Председател на Националния статистически институт 
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  АБОНАМЕНТ И ПРОДАЖБИ  

АБОНАМЕНТ И ПРОДАЖБИ 

Абонамент за публикациите на НСИ (печатни и електронни) можете да 
направите: 

• В Националния статистически институт, отдел „Публикации, библиотека и дигитални 
продукти“ - ул. „Панайот Волов” № 2, София, или в териториалните 
статистически бюра.  

• На e-mail: рublikacii@nsi.bg. 
• По пощата. 

Крайният срок за абонамент е 28 април 2023 година. 

Заплащане на заявките за абонамент се извършва: 
В брой: 

За град София За страната 
Дирекция„Многосекторна статистика 
и услуги за потребителите“ в НСИ 

ул.„Панайот Волов” № 2 

Териториалните статистически 
бюра

По банков път: 

Банкова сметка на НСИ: Фактури се издават към датата 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 на постъпване на превода по 
BIС: BNBGBGSD сметката на НСИ. 
БНБ - София 

Публикациите на НСИ можете да закупите в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ в НСИ. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
Посочената в Каталога единична цена на изданието е с включени ДДС и 

пощенски разходи. 
На всички клиенти, направили абонамент или закупили издания на 

стойност над 200 лв., ще бъде направена отстъпка 25%. 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ 

Национален статистически институт ул.„П. Волов” № 2, София 1038, България 
http://www.nsi.bg 

Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за 
потребителите“ 

Публикации 

телефони: (02) 9857 515 

(02) 9857 447 

е-mail: рublikacii@nsi.bg 

Пресцентър 

телефон: (02) 9857 729 

е-mail: press@nsi.bg 

Библиотека 

телефони: (02) 9857 633 

(02) 9857 521 

е-mail: biblioteka@nsi.bg 

Приемна на НСИ 

телефони: (02) 9857 111 

(02) 9857 700 

e-mail: info@nsi.bg 

mailto:рublikacii@nsi.bg
http://www.nsi.bg/
mailto:рublikacii@nsi.bg
mailto:рublikacii@nsi.bg
mailto:press@nsi.bg
mailto:press@nsi.bg
mailto:biblioteka@nsi.bg
mailto:info@nsi.bg
mailto:info@nsi.bg
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  АБОНАМЕНТ И ПРОДАЖБИ  

Териториални статистически бюра 
 

 
Телефон Е-mail 

Териториално статистическо бюро – Северозапад   (064) 89-04-12        VGeorgieva@nsi.bg 

(064) 89-04-15                 PlPetkov@nsi.bg 

(094) 60-92-62              TsTsvetkov@nsi.bg 

  (092) 66-86-62                INikolov@nsi.bg 

(068) 68-60-68                  CGateva@nsi.bg 

 (096) 39-18-14          LMladenova@nsi.bg 

(082) 81-14-12         DSamharadze@nsi.bg 

(082) 81-14-17             MKiselova@nsi.bg 

(062) 61-45-16           MGrigorova@nsi.bg 

(066) 81-97-22               GTsvetkov@nsi.bg 

(084) 61-61-12              DDanailova@nsi.bg 

(086) 81-83-16                DPopova@nsi.bg 

(052) 575-211               DSlavov@nsi.bg 

(052) 575-222            PKazakova@nsi.bg 

(058) 65-53-15           ZPopcheva@nsi.bg 

(0601) 6-94-22                   JMiteva@nsi.bg 

(054) 85-06-17             SKrasteva@nsi.bg 

(056) 85-19-12      KKazandzhieva@nsi.bg 

(056) 85-19-16            DKamburova@nsi.bg 

(044) 61-34-12              AGeorgiev@nsi.bg 

(042) 61-94-12          MKaraivanova@nsi.bg 

(046) 68-63-14            PStankova@nsi.bg 

(032) 65-87-12         KZaharieva@nsi.bg 

(032) 65-87-20               JKursov@NSI.bg 

(034) 40-27-12                GShterev@nsi.bg 

(0301) 6-74-12                   NSlavov@nsi.bg 

(0361) 6-70-32                  MJeleva@nsi.bg 

(038) 60-88-88                SVeleva@nsi.bg 

(02) 9857-724            SVPetrova@nsi.bg 

(073) 889-65-12                 EAIlieva@nsi.bg 

(078) 55-96-42             DSDimitrova@nsi.bg 

(076) 68-86-52 MSimeonova@nsi.bg 

(02) 9857-699                SIvanova@nsi.bg 

(02) 9857-216                 VHIlieva@nsi.bg 

Отдел „Статистически изследвания - Плевен” 

Отдел „Статистически изследвания - Видин” 

Отдел „Статистически изследвания - Враца” 

Отдел „Статистически изследвания - Ловеч” 

Отдел „Статистически изследвания - Монтана” 

Териториално статистическо бюро - Север 

Отдел „Статистически изследвания - Русе” 

Отдел „Статистически изследвания - Велико Търново” 

Отдел „Статистически изследвания - Габрово” 

Отдел „Статистически изследвания - Разград” 

Отдел „Статистически изследвания - Силистра” 

Териториално статистическо бюро - Североизток 

Отдел „Статистически изследвания - Варна” 

Отдел „Статистически изследвания - Добрич” 

Отдел „Статистически изследвания - Търговище” 

Отдел „Статистически изследвания - Шумен” 

Териториално статистическо бюро - Югоизток 

Отдел „Статистически изследвания - Бургас” 

Отдел „Статистически изследвания - Сливен” 

Отдел „Статистически изследвания - Стара Загора” 

Отдел „Статистически изследвания - Ямбол” 

Териториално статистическо бюро - Юг 

Отдел „Статистически изследвания - Пловдив” 

Отдел „Статистически изследвания - Пазарджик” 

Отдел „Статистически изследвания - Смолян” 

Отдел „Статистически изследвания - Кърджали” 

Отдел „Статистически изследвания - Хасково” 

Териториално статистическо бюро - Югозапад 

Отдел „Статистически изследвания - Благоевград” 

Отдел „Статистически изследвания - Кюстендил” 

Отдел „Статистически изследвания - Перник” 

Отдел „Статистически изследвания - Софийска област” 

Отдел „Статистически изследвания - София” 

mailto:VGeorgieva@nsi.bg
mailto:VGeorgieva@nsi.bg
mailto:PlPetkov@nsi.bg
mailto:TsTsvetkov@nsi.bg
mailto:INikolov@nsi.bg
mailto:CGateva@nsi.bg
mailto:LMladenova@nsi.bg
mailto:DSamharadze@nsi.bg
mailto:MKiselova@nsi.bg
mailto:MKiselova@nsi.bg
mailto:GTsvetkov@nsi.bg
mailto:DDanailova@nsi.bg
mailto:DPopov
mailto:DPopov
mailto:DSlavov@nsi.bg
mailto:PKazakova@nsi.bg
mailto:ZPopcheva@nsi.bg
mailto:JMiteva@nsi.bg
mailto:SKrasteva@nsi.bg
mailto:SKrasteva@nsi.bg
mailto:KKazandzhieva@nsi.bg
mailto:DKamburova@nsi.bg
mailto:AGeorgiev@nsi.bg
mailto:MKaraivanova@nsi.bg
mailto:PStankova@nsi.bg
mailto:KZaharieva@nsi.bg
mailto:KZaharieva@nsi.bg
mailto:JKursov@NSI.bg
mailto:GShterev@nsi.bg
mailto:NSlavov@nsi.bg
mailto:MJeleva@nsi.bg
mailto:SVeleva@nsi.bg
mailto:SVPetrova@nsi.bg
mailto:EAIlieva@nsi.bg
mailto:DSDimitrova@nsi.bg
mailto:MSimeonova@nsi.bg
mailto:SIvanova@nsi.bg
mailto:VHIlieva@nsi.bg
mailto:VHIlieva@nsi.bg
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ПЪPBA TEMA 
OБЩИ CTATИCTИЧECKИ И3ДAHИЯ  

 
CTATИCTИЧECKИ ΓOДИШHИK 2022 

 

„Статистическият годишник” е основното издание на Националния 

статистически институт, 90-ото поред, с което на потребителите от страната и 

чужбина се предоставя богата информация за демографското, социалното и 

икономическото развитие на България на национално и регионално равнище 

за периода 2017 - 2021 година. 

Източник на данните са статистическите изследвания, проведени от НСИ и 

другите министерства и ведомства - органи на статистиката. 

Информацията е представена общо за страната и на регионално равнище. 

Годишникът е оформен тематично по раздели, като към всеки раздел има 

въвеждащ текст с методологични бележки. 

В „Общия преглед” е обособен раздел, съдържащ динамични редове по 

основни показатели за демографското, социалното и икономическото разви- 

тие на България за периода 2005 - 2021 година. 

В „Регионалния преглед“ областите са представени съгласно Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България, а 

териториалните единици за статистически цели - съгласно Класификацията на 

териториалнитe единици за статистически цели в страната. 

Наред с информацията за страната в изданието е включен и „Междунаро- 

ден преглед“, съдържащ най-новите данни за другите страни в света, с които 

НСИ разполага към момента на подготовката на изданието. Това осигурява 

възможност за международни сравнителни анализи. 
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CTATИCTИЧECKИ CПPABOЧHИK 2023 
(Ha бългapcки eзик) 

 

Издaниeтo cъдъpжa aктyaлни cтaтиcтичecки дaнни зa дeмoгpaфcкитe пpo- 

цecи coциaлнo-икoнoмичecкия и кyлтypния живoт в Бългapия зa пepиoдa 2018 

- 2022 гoдинa. 

Bключвaт ce дaнни нa нaциoнaлнo и peгиoнaлнo нивo (cтaтиcтичecки зoни, 

cтaтиcтичecки paйoни и oблacти), a cъщo и мeждyнapoдни cpaвнeния. 

Издaниeтo пpeдcтaвлявa интepec кaктo зa cтyдeнти, кaндидaт-cтyдeнти и 

yчeници, тaкa и зa цялaтa oбщecтвeнocт. 

Пyбликyвaнитe дaнни зa 2022 г. ca пpeдвapитeлни. 

 

CTATИCTИЧECKИ CПPABOЧHИK 2023 
(Ha aнглийcки eзик) 

 

Изданието съдържа актуални статистически данни за демографските про- 

цеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 

2018 - 2022 година. 

Включват се данни на национално и регионално ниво (статистически зони, 

статистически райони и области). 

В изданието не е включен „Международен преглед“, тъй като е 

предназначено за чуждестранни потребители, които проявяват интерес към 

развитието на  икономическия и социалния живот в България. 

Публикуваните данни за 2022 г. са предварителни. 

CTATИCTИЧECKИ 

 

CTATИCTИЧECKИ 

CПPABOЧHИK 

2023 

 

 

 

 

 
 

REPUBLIC OF BULGARIA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
REPUBLIC OF BULGARIA 

REFERENCE 

BOOK 2023 

 
Пepиoдичнocт - гoдишнa 
Aнглийcки eзик 
ISSN (нa пeчaтнoтo издaниe): 0861-0576 
ISSN (нa eлeктpoннaтa вepcия): 1313-9436 
Oбeм: 280 cтp. 
Фopмaт: 105x215 
Цeнa: 
пeчaтнo издaниe: 12.00 лeвa 
eлeктpoннo и з дaниe: 9.00 лeвa 
кoмплeкт: 15.00 лeвa 
Cpoк нa издaвaнe: 26 юни 2023 г. 
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63 

Cпncaнneтo e cпeцnaлn3npaнo нayчнo, тeopeтnкo-пpnлoжнo n3дaнne нa 

Haцnoнaлнnя cтaтncтnчecкn nнcтnтyт. 

Koмeнтnpaт ce пpaктnкoпpnлoжнnтe acпeктn нa cтaтncтnчecкnтe мeтoдn n 

нoвocтnтe в cтaтncтnчecкaтa тeopnя n пpaктnкa в cтpaнaтa n чyж&nнa. Cпeцn- 

aлнo внnмaнne ce o&pъщa нa пpnopnтeтнnтe пpo&лeмn в мeтoдnкaтa n opгa- 

нn3aцnятa нa ocнoвнn n aктyaлнn cтaтncтnчecкn нa&людeнnя n в nнфopмaцn- 

oннnтe тexнoлoгnn. 

Cпncaнneтo пpeдлaгa nнфopмaцnя 3a oпnтa нa дpyгnтe cтpaнn n нa мeждy- 

нapoднnтe opгaнn3aцnn в cфepaтa нa мeтoдoлoгnятa n opгaнn3aцnятa нa cтa-   

CПИCAHИE„CTATИCTИKA” 

 
REPUBLIC OF BULGARIA 

 
 

 
 

2023 

 
REPUBLIC OF BULGARIA 

 
 

CTATИCTИKA 

2023 

 
STATISTICS 

2023 

 
 

 
Списанието е специализирано научно, теоретично-приложно издание на 

Националния статистически институт. 

Коментират се практикоприложните аспекти на статистическите методи и 

новостите в статистическата теория и практика в страната и чужбина. Обръща 

се внимание на приоритетните проблеми в методиката и организацията на 

основни и актуални статистически наблюдения и в информационните техно- 

логии. 

Списанието предлага информация за опита на другите страни и на между- 

народните организации в сферата на методологията и обобщава натрупания 

досега опит и традиции в статистическата практика. 

 

БЪЛΓAPИЯ 2023 
 

Изданието е двуезично - на български и английски език, и представя 

статистическа информация по основните характеристики на демографската 

и социалната сфера и икономиката на Република България за периода 2020 

- 2022 година. 

Предназначено е за широк кръг читатели, международни институции, 

представители на бизнеса, специалисти, студенти и други. 

Публикуваните данни за 2022 г. са предварителни. 

Пepиoдичнocт - тpимeceчнa 
Бългapcки език 
Peзюмeтa нa български, pycки и английски eзик 
ISSN (нa eлeктpoннoто издание): 2367-5497 
ISSN (нa пeчaтнoтo издaниe): 1310-7410 
Oбeм: 120 cтp. 
Фopмaт: 170x240 
Цeнa 3a 1 бp.: 6.00 лeвa 
Γoдишeн aбoнaмeнт (4 броя): 24.00 лeвa 
 Cpoк нa издaвaнe: 
бp. 1/2020 - 27 aпpил 2023 г. (eлeктpoнно издание) 
бp. 2/2020 - 19 юли 2023 г. (eлeктpoнно издание) 
бp. 3/2020 - 10 октомври 2023 г. (eлeктpoнно издание) 
бp. 4/2020 - 29 дeкeмвpи 2023 г. (пeчaтнo издaнne) 
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ОТЧЕТ НА НСИ 2022 
(На български език) 

Националният статистически институт представя на вниманието на потре- 

бителите печатното издание на Годишния отчет на НСИ за 2022 година. Отчетът 

е предназначен за широка читателска аудитория и запознава обществеността 

с основните направления в работата на НСИ, приоритетите, новите моменти и 

постигнатите резултати. Той е подготвен на базата на Отчета за дейността на 

НСИ през 2022 година. 

 

OТЧЕТ 
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ВТОРА ТЕМА 

НАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛНИ СТАТИСТИКИ 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ П РОЦЕСИ 2022 

Публикацията съдържа подробна статистическа информация за демограф- 
ското състояние на Република България през 2022 година. Публикуват се дан- 
ни за броя и структурите на населението и за регистрираните през годината 
граждански бракове, раждания, умирания, бракоразводи и миграция. Данни- 
те се представят на национално и регионално ниво. 

В изданието се помества и динамичен ред с данни за общия брой на насе- 
лението и за неговото естествено движение в страната, както и раздел с данни 
за естественото движение на населението в европейските страни. 

Изданието съдържа методологични бележки и анализ на основните тен- 
денции в развитието на населението и демографските процеси в Република 
България. 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 2022 

Публикацията съдържа статистически данни за наказаната престъпност. 
Включена е информация за дейността на районните, окръжните, военните 

съдилища, а от 2012 г. и на Специализирания наказателен съд, по наказател- 
ните дела от общ, частен и административен характер. Представят се и срав- 
нителни данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените 
лица с влезли в сила присъди за периода 1990 - 2022 година. 

Изданието съдържа основни методологични и аналитични бележки за 
престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила 
присъди. 

Информацията е систематизирана в два основни раздела -„Общ преглед” и 
„Регионален преглед”, съгласно Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България (28 области) и Класификацията на терито- 
риалните единици за статистически цели (2 статистически зони и 6 статисти- 
чески района). 
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РАЙОНИТЕ, ОБЛАСТИТЕ И ОБЩИНИТЕ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 

Специализираната електронна двуезична (на български и английски 
език) публикация „Районите, областите и общините в Република България 
2021“ е продължение на ежегодните електронни публикации на НСИ с ре- 
гионални данни. Изданието съдържа данни за демографското, социално- 
икономическото състояние и състоянието на околната среда на статистиче- 
ските райони, областите и общините в Република България за 2021 година. 

Статистическата информация е представена общо за страната и на реги- 
онално равнище. Включени са най-важните показатели за очертаване на 
профила и спецификата на отделните териториални единици. Администра- 
тивно-териториалните единици „области” са представени съгласно Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България, а 
териториалните единици за статистически цели „статистически зони” и „ста- 
тистически райони” - съгласно Класификацията на териториалните единици за 
статистически цели (NUTS). 

БЮДЖЕТИ НА ДОМАКИНСТВАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 

Изданието съдържа данни от репрезентативното изучаване на бюджетите 
на домакинствата в страната за периода 2013 - 2022 година. Наблюдението 
е тримесечно, като общо за всяко тримесечие се наблюдават по 3 060 
домакинства. 

Представят се резултати от наблюдението на домакинствата и лицата в тях 
по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на по- 
стъпления, размер на разходите по предназначение, потребление на основни 
хранителни продукти и калорийното им съдържание. 

Резултатите се представят в групировки по признаците: местоживеене 
на домакинството, размер на домакинството, брой на заетите лица в дома- 
кинството, брой на децата в домакинството, годишен общ доход на лице от 
домакинството, наличие на пенсионери в домакинството, професионален и 
социално-икономически статус на главата на домакинството и децилни групи. 
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СРЕДНИ ЦЕНИ И КУПЕНИ КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ И 

НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 

2011 - 2022 ГОДИНА 

 
Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества 

основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за 

периода 2011 - 2022 г. и по тримесечия на 2022 година. 

Източник на информацията е Наблюдението на домакинските бюджети, 

поради което тези средни цени се различават от средните потребителски цени, 

които НСИ публикува. Данните за купените хранителни стоки се изчисляват 

средно на домакинство, а за нехранителните стоки - средно на 100 домакинства.  

В публикацията са включени данни и за покупателната способност на дома- 

кинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията 

в нея. 
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КНИГОИЗДАВАНЕ И ПЕЧАТ 2022 

 
Изданието съдържа информация за развитието на книгоиздаването и печата 

по основни показатели за 2022 година. По някои показатели (заглавия, тираж и 
среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) се поместват 
данни за периода 1960 - 2022 година. 

Информацията е систематизирана в две части: 
• Книгоиздаване - непериодични издания (книги, брошури и дигитални 

издания). 
• Продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини, периодични 

сборници и други. От 2007 г. се включват данни за други продължаващи 
издания (доклади, отчети, справочници). 

Данните за издадените книги, брошури и вестници по заглавия и годишен тираж 
и по тип и брой излизания на вестниците се представят на национално ниво, 
по статистически райони и области. 

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2023 

Публикацията съдържа основни данни от провежданите ежегодни изчер- 
пателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образо- 

вателните институции в Република България през периода 2018 - 2022 година. 
Включват се данни по основни статистически признаци за учащите и 

преподавателския състав във всички видове и степени на образованието - 
предучилищно, основно, средно (общообразователни и професионални 

програми) и висше. 
Представят се данни за коефициентите на записване на населението и за 

образователните институции. Информацията е систематизирана в два раздела - 
„Общ преглед” и „Регионален преглед”. 

Основните методологични принципи на статистиката на образованието са 
хармонизирани с Международната стандартна класификация на образова- 
нието, ревизия 2011 г. (МСКО 2011). 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2022 

           
Публикацията е съвместно издание на Националния статистически инсти- 

тут и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерс- 
твото на здравеопазването. Източник на данни са годишните статистически 
изследвания, провеждани от двете институции и включени в Националната 
статистическа програма. 

Публикуваните данни са систематизирани в следните раздели: 
• Население и демографски процеси - брой и структури на населението, раж- 

даемост, обща и детска смъртност, умирания по причини за смъртта и други. 
• Заболеваемост на населението - болестност и заболеваемост от някои со- 

циалнозначими заболявания. 
• Ресурси на системата на здравеопазването - лечебни и здравни заведения 

и медицински персонал; детски ясли и други. 
• Дейност на стационарите на лечебните заведения. 
Публикацията съдържа и динамични редове с данни за предходни години. 
В териториален аспект информацията се представя по области, а за някои 

основни демографски показатели - и по общини. 

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 

Публикацията е съвместно издание на Националния статистически 
институт и Министерството на вътрешните работи и съдържа таблици с 
годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, 
загиналите и ранените лица в страната през 2022 г., разпределени по: 

• области и общини; вид на произшествията; основни причини; 
• място на извършване и клас на пътя; дни от седмицата и месеци; 
• възрастови групи и пол на участниците в движението; 
• вид и собственост на превозните средства; 
• вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни. 
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ОКОЛНА СРЕДА 2021 

Публикацията съдържа данни от статистическите изследвания на НСИ 
за 2021 г., свързани с околната среда. Представени са и данни по 
основни показатели за периода 2016 - 2021 година. Всеки раздел съдържа 
методологични и аналитични бележки. Данните са агрегирани на отраслово, 
административно-териториално и природо-географско ниво. 

Информацията обхваща следните теми: 
• Емисии във въздуха 
• Вода 
• Подземни запаси 
• Защитени територии и обекти 
• Материални потоци 
• Отпадъци 
• Шум 
• Екологични данъци 
• Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 
• Дълготрайни материални активи с екологично предназначение. 
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ТРЕТА ТЕМА 
ИКОНОМИКА 
ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ 2021 

Публикацията съдържа данни от изследвания по енергийна статистика на 

Националния статистически институт за периода 2015 - 2021 година. 

Изданието представя подробна информация за: балансите на енергийни- 

те продукти; общия енергиен баланс; производството на първична енергия; 

брутното вътрешно потребление на енергия; преобразуваните енергийни 

ресурси; крайното потребление на енергийни ресурси; коефициентите за пре- 

връщане на енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж. 

Общият енергиен баланс на страната за 2020 и 2021 г. е представен чрез 

три матрици съгласно методологията на Евростат: първични източници на 

енергия; преобразувана енергия; крайно потребление на енергия. 

Публикацията съдържа таблици с международни сравнения на основни 

енергийни показатели.
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