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ПРЕДГОВОР 

Тримесечният бюлетин „Наети лица и работна заплата в област Варна” 

включва данни за основните тенденции в заетостта и работната заплата в 

областта. Източник на информацията е извадково наблюдение на наетите лица, 

отработеното време, средствата за работна заплата и другите разходи за труд, 

провеждано от Националния статистически институт (НСИ) и неговите 

териториални статистически бюра. 

Наблюдението е изчерпателно за предприятията от обществения сектор и 

репрезентативно за частния сектор.  

Данните в бюлетина са предварителни, тъй като използваната генерална 

съвкупност при формиране на извадката в частния сектор е от годишното 

изчерпателно наблюдение за 2008 година. Поради разликата във времето (2008 – 

2010 г.) се налага извършването на ревизия на месечните данни.  

С цел обогатяване на бюлетина в аналитичните бележки е включена графика 

с данни за работната заплата по области в Североизточния статистически район.  

Предговор 
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МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

Основната цел на наблюдението на наетите лица, отработеното време, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд е изследване на  текущото 

състояние и динамиката на основните аспекти на пазара на труда.  

Основни задачи на наблюдението са събирането, обработката и анализа на 

статистически данни, отнасящи се за броя на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение и на средната месечна работна заплата в националната 

икономика.  

Периодичност  

Наблюдението се провежда тримесечно, като изследваните показатели се 

събират за всеки от месеците на тримесечието.  

Обект, обхват и единици на наблюдението 

Обект на наблюдението са: списъчен и средносписъчен брой на наетите лица 

по трудово и служебно правоотношение по пол и според режима на работното 

време – пълно и непълно работно време; списъчен брой на лицата наети по 

граждански договор, договор за управление и контрол и работещите 

собственици; движението на персонала – приети и напуснали; отработеното и 

неотработеното време; начислените средства за работна заплата – общо и по 

елементи; други разходи за труд – обезщетения, социални осигуровки, други 

социални разходи, данък върху социалните разходи.  

Единици на наблюдението са предприятията - фирми, министерства, 

ведомства, политически, религиозни, обществени организации, съюзи и 

движения и други, които извършват икономическа дейност на територията на 

Република България и имат поне едно наето лице по трудово или служебно 

правоотношение през отчетния период.  

Основни дефиниции  

Наети лица по трудово или служебно правоотношение са лицата, които са в 

трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) и в 

служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител (ЗДС), по 

силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура 

под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество 

работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на 

пълно или непълно работно време. 

Методологични бележки 
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Брутната заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения 

от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за 

социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото 

лице.  

Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за:  

 основна заплата за отработено време или извършена работа;  

 възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и 

други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС (обучение и приемен 

изпит в учебно заведение, отпуск за изпълнение на граждански и 

обществени задължения, отпуск на синдикални дейци, служебни и 

творчески отпуски, платен отпуск за две и повече живи деца);  

 възнаграждение за извънреден труд;  

 допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен 

труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в 

празнични и почивни дни, за по висока лична квалификация и др. 

съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор;  

 допълнително материално стимулиране под формата на месечни и 

тримесечни премии;  

 годишни премии, 13-та и 14-та заплати.  

Основни статистически показатели 

Основните статистически показатели от тримесечното наблюдение са: брой 

наети лица по трудово и служебно правоотношение, по договор за управление и 

контрол, лица по външно съвместителство, средна работна заплата за 

тримесечието и поотделно за всеки от съставящите го месеци. 

Средната месечна работна заплата се изчислява като начислените средства за 

работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой, без 

лицата в отпуск по майчинство.  

Използвани класификации 

 Класификация на икономическите дейности (КИД 2008);  

 Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици в Република България (ЕКАТТЕ). 

Модел и обем на извадката  

Извадката от предприятията в частния сектор се формира на принципа на 

простия случаен подбор.  

Методологични бележки 
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Критериите, по които се стратифицира генералната съвкупност от 

предприятията са:  

 териториален признак – 28 административни области;  

 икономическа дейност – двузначен код по КИД 2008;  

 размер на предприятието според броя на наетите лица.  

В зависимост от размера на предприятието се формират три страти:  

 първа страта - от 1 до 9 наети лица;  

 втора страта - от 10 до 49 наети лица;  

 трета страта - над 50 наети лица.  

Обемът на извадката от предприятия за първа страта е 5 %, за втора страта - 

20 %. Предприятията от трета страта се наблюдават изчерпателно.  

Публичност и прозрачност 

Данните за средната работна заплата и броя на наетите по трудово или 

служебно правоотношение за месеците от тримесечието се публикуват 40 дни 

след края на наблюдаваното тримесечие. 

Данните от наблюдението се разпространяват чрез: 

 Общите годишни публикация на НСИ „Статистически годишник” и 

„Статистически справочник; 

 Пресконференции; 

 Страницата на НСИ в Интернет на адрес: www.nsi.bg. 

Методологични бележки 

http://www.nsi.bg/
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