
Раздел 19 „Статистика" 
Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

19. СТАТИСТИКА 

1. Молим ви да опишете как вашата страна спазва тези изисквания, особено по 
отношение на: 

• сегашното положение; 

• мерките, които се предприемат за спазване на изискванията; 

• главните пречки за пълното спазване на изискванията; 

• графика във времето за осигуряване на пълно спазване на изискванията. 

Националният статистически институт (НСИ) е основната информационна система, която 
трябва да осиrури достоверна своевременна и подходяща икономическа, финансова и социална 
информация, необходима за управление процесите на реформата и за подпомагане развитието 
на демокрацията, пазарната икономика и частният сектор. 

За провеждане на реформата в НСИ и изграждането му в съответствие с европейските 
стандарти, през 1993 r. беше подписана съвместна декларация за сътрудничество в областта на 
статистиката между Националния Статистически инсти,уr на Република България и 
ЕВРОСТАТ, а през 1994 r. - съвместна Декларация между НСИ-Бълrария и статистиките на 

Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения и ЕВРОСТ АТ, насочена към подпомагане 

извършването на необходимите юридически и административни стъпки с оглед постигане 
принципите на безпристрастност, надеждност, достоверност, ефективност, статистическа 
конфиденциалност и прозрачност при статистическите услуги. 

В НСИ се извършва съществена научно-изследователска и приложна дейност за хар

монизиране на статистическите класификатори и номенклатури с европейските. 
В съответствие с чл. 6 т. 2 и чл. 20 от Закона за статистиката се изграждат основните 

национални класификатори; национална отраслова класификация (НОК); национална продуктова 
класификация по отрасли (НПКО) и др., съвместими с класификациите и номенклатурите 
използвани от Европейският съюз. 

В продължение на три години НСИ участвува активно в работата по изграждане и 
внедряване на Национална отраслова класификация, съвместима с NACE. 

Бъдещата работа на НСИ. ще бъде насочена главно към усъвършенстване на методо
логията на статистическите изследвания, провеждане на нови анкетни изучавания на отделни 

видове стопански дейности, проучване на практиката на някои страни с развита пазарна 

икономика. 

Описанието следва да обхваща като минимум следните основни статистически 
области: 

(а) Европейски/ международни класификации; 

В съответствие с чл. 6, т.2 и чл. 20 от Закона за статистиката НСИ е институцията, която 
изгражда и внедрява национални класификации, номенклатури и регистри, като основен 
приоритет е осиrуряване на тяхната съвместимост с тези, използвани от Европейския съюз. В 
изпълнение на тези си функции и задачи НСИ разработва и нормативни актове (със задължителен 
характер), които дефинират правилата за използването, актуализирането и внедряването им 

Работата на НСИ по хармонизиране на статистическата методология в областта на 
класификациите и номенклатурите започна още през 1991 r., заедно с работата по изграждането 
на Национална система от класификации, съвместими с Европейската. Изгражданите национални 
класификации са разработени на основата на изискванията за национални класификации, 
базирани на Европейските: NACE Rev.1 , СРА, PROOCOM и други (в съответствие със сроковете 
на разработване и внедряване от Европейския съюз и съобразно развитието на статистическата 
методология в България). 

Законодателството на ЕС, регламентиращо Европейските класификации и номенклатури, 
по което работи в момента НСИ е следното : 
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Наименование на нормативния акт 

Council Regulation No 337/90 (O.J. L 293 of 24 .10.90) 

Commission Regulation No 761/93 (O.J. L 83 of 03.04.1993) 

Commission Recommendation of 08.02.1996 (O.J. Nol38/20 of 

16.02.1996) 

Council Regulation No 3696/93 of 29.10.1993 (O.J.No L 342 of 

31 .12.1993) 

Council Regulation No 696/93 of 15.03.1993 (O.J.No L 76 of 

30.03 .1993) 

Council Regulation (ЕЕС) No 2186/93 of 22.07.1993 (O.J.No L 196 of 

05.08.1993) 

Оrнася се за: 

NACE Rev.1 

NACE Rev.1 

Номенкла~ура 

А 20 

СРА 

business-re 

gister units 

business

register drawing 

u 

В съответствие с договореностите на НСИ с ЕВРОСТА Т, националните класификации 
(засега Националната отраслова класификация (НОК) и Националната продуктова класификация 
по отрасли (НПКО)) са създадени като комплект от материали, осигуряващи тяхното еднозначно 

възприемане и използване, като са разработени и Правилници за използването, ак~уализирането и 
помържането на НОК и НПКО, които осигуряват възможност в националните условия да се 

спазват изискванията и задълженията, дефинирани в документите на Европейския съюз за 
класификациите и номенкла~урите. 

За нуждите на макроикономическите анализи са разработени три отраслови номенкла~ури 
с висока степен на аrреrация . Една от тях е в съответствие с номенкла~ура А20, разработена за 
нуждите на макроикономическите анализи от Евростат и приета с документ от типа 

Recommendation. 
Понастоящем се разработват номенкла~урите на конкретните изследвания в съответствие с 

Националната продуктова класификация по отрасли в детайлите, необходими за статистиката на 
продуктите . Вече се работи по изграждането на Национална номенкла~ура на промишлената 
продукция, която се разработва в съответствие с изискванията на законодателството на 
Европейския съюз. Позициите в нея, подобно на PRODCOM-list са описани чрез Митническата 
тарифа. В случай, че бъдат внесени необходимите в Закона за статистиката изменения, тази 
номенкла~ура може да готова за внедряване до края на 1996 r. И за двете номенкла~ури ще 
бъдат издадени съответни нормативни актове, които да дефинират правилата за тяхното 
използване, ак~уализиране и помържане . 

Разработват се и номенкла~ури на селскостопанската продукция, на продукцията на 
горското стопанство и дърводобива, на рибното стопанство и на добивната промишленост. Те 
също се изграждат в съответствие с изискванията за съвместимост с Европейските класификации 
и ще бъдат бъдат издадени съответните нормативни актове за регламентиране на тяхното 
използване . Внедряването на гореизброените номенкла~ура се предвижда с инструментариума 
за 1997 r., като до края на 1996 r. следва да бъдат подготвени и утвърдени. 

Предвижда се в бъдеще да продължи изграждането на националната система от 
класификации и номенкла~ури за конкретните статистически изследвания: Класификация на 
строителната продукция, Класификация (номенкла~ура) на услугите и др. подобни. В работата по 
тези класификации също се предвижда подготовката на необходимите нормативни актове за 
еднозначното им възприемане и за единни принципи на използване . Изграждането на тези 

класификации се предвижда за периода 1997 - 1999 r. 
Във връзка с разработването на системата от национални класификации предстои и 

изграждането на регистър на отрасловите и продуктовите номенкла~ури (в съответствие с 

развитието на статистическата методология по внедряването на новите национални 

класификации). С него се цели следене на връзката между конкретните изследвания и 
осигуряване на възможности за обвръзка на конкретните изследвания с оглед получаването на 
необходимата за националните сметки информация в отраслов и продуктов разрез . 
Разработването на тази система (като база) може да се очаква до 2000 r. 

Предстои да започне работата по изграждането на национална информационна система за 
националните класификации и за тяхната връзка с международните (от вида информационно
търсе ща система). При наличие на необходимата техника и програмно осигуряване, тази задача 
може да бъде разработена до 2000-2001 r. 

Във връзка с внедряването на Системата на националните сметки като основна аналитична 

схема на макроикономическата информация предстои работа и по други класификации, 
свързани с нея: аналогични на COICOP, COFOG. Следвайки схемата на работа на ЕВРОСТАТ, 
предвижда се адаmирането на тези класификации и дефинирането на връзката между техните 
позиции с позициите на основните национални икономически класификации: НОК и НПКО. 
Сроковете за разработването и внедряването им зависят от сроковете на тяхното разработване за 
ЕС, като стремежът ще бъде те да се внедрят в максимално кратък срок. 
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Във връзка с внедряването на националната отраслова класификация вече се разработи 
„адаптация" на Класификацията на институционалната структура за националните условия на 
Република България . Нейното внедряване се осигурява чрез Регистър „Булстат" . 

Разработена е и Национална класификация на професиите (на база на Международната 
стандартна класификация на професиите ISCO 88 на Международната организация на труда 
(МОТ)). Тя, подобно на НОК и НПКО, е разработена като комплект от материали и нейното 
внедряване се предвижда при спазване на условията от Правилника за нейното използване, 

актуализиране и помържане . 

За ускоряване разработването и внедряването на хармонизираните класификатори е 
необходимо: 

- да се увеличи обема и потока на актуална информация (включително и в работен 
порядък) за работата на ЕВРОСТАТ; 

- да се осигури предварително получаване на информация по ежегодната промяна на 
PRODCOM-list и на CN, което ще разреши тези промени да бъдат отразявани навреме в 
националните номенклатури . С оглед на това изключително полезно би било НСИ да участва 
поне като наблюдател в работата на Статистическите програмни комитети по NAE/CPA, по 
PRODCOM-list и по Комбинираната номенклатура CN; 

- да се осигури получаване на европейското законодателство, свързано със статистическата 
методология и практика в областта на класификациите, включително абонамент за Official Journal; 

- да се осигури експертна помощ в областта на изграждането на класификациите и 
внедряването на нови информационни технологии(N IТ), както и по изграждането на 
информационна система за връзката на националните класификации с европейските . 

- да се осигури техническо съдействие по линия на програма PHARE за програмно 

осигуряване и информационни системи 

(б) национален сметкоnлан; 
В съответствие с одобрените от Парламента програми за работата на НСИ, които са 

съгласувани с разработената през 1991 г . съвместно със Статистическия Директорат на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) програма за техническа 

помощ в областта на Системата на националните сметки (СНС), в периода 1990-1996 г . в НСИ 
се осъществи първият етап от внедряването на СНС. Работата по всяка сметка бе структурирана 
в два подетапа - експериментално съставяне и същинско внедряване. Изграждането на 

българската система на национални сметки следва методологическите препоръки на „System of 
National Accounts, 1993" (предварителни и окончателна версии), издание на ЕВРОСТАТ, МВФ1 
ОИСР, ООН и СБ . На 17 май 1996 г. официално бе представена съвместната публикация на 
НСИ и ОИСР „Национални сметки на България", която отразява междинните етапи на работа, 
източниците и методите за оценката на макропоказателите за периода 1991 -1994 г . 

С приключването на този етап от внедряването на СНС може да се счита, че основната 

рамка на СНС за България е реализирана. 

Паралелно с този процес започва и усвояването от специалистите на НСИ на европейската 

система за интегрирани икономически сметки - 1996 (ESA 95) в рамките на учебната програма на 
ЕВРОСТАТ - Обучение на европейските статистици (ТЕS). Принципното познаване на ESA'791 

методологическата и практическа работа извършена досега, следвайки SNA'93, ще бъдат добра 
първоначална основа за трансформиране на данните за националните сметки на България в 
съответствие със стриктните изисквания на ЕВРОСТ АТ. Очакваната техническа помощ от 

ЕВРОСТАТ, финансирана по линия на програма ФАР, за цялостното внедряване на СНС, 
следвайки SNA'93 ще разреши преминаването към ESA'95 да стане в периода 1997-99 г. 

Във връзка с по-нататъшната работа по внедряване на пълния комплект от сметки и 
балансови таблици, както и по усъвършенстване на разработените сметки предстои за обсъждане 
от Председателския съвет на НСИ проект за програма на НСИ в областта на националните 
сметки за периода 1997-1998 г . , чиито по-главни насоки са следните: 

1. Подобряване на качеството на внедрените годишни и тримесечни национални сметки и 
таблици . 

!.А.Базисна статистическа информация . 
1.6. Тримесечни национални сметки. Методологическа помощ: ОИСР, ЕВРОСТАТ. 

1 . В . Оценки на показателите в съпоставими цени - годишни и тримесечни данни. 
1.Г. Връзка между годишните сметки, тримесечните сметки и таблиците „Ресурс

Използване", холдингова печалба/загуба . 
1 .Д. Взаимовръзка на показателите в националните сметки, платежния баланс и 

статистика на държавните финанси. 
1.Е . Оценка на бруто капиталообразуването, потреблението на основен капитал, 

прилагане на ПИМ /метод на перманентната инвентаризация/. Методологическа помощ: ОИСР, 
ИКЕ . 

1.Ж. Проучване и експериментиране на отразяването на процесите на 

приватизацията в сметка „Капитал" . 

1.3. Трансформиране на таблиците „Ресурс-Използване" в базисни цени. 
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11. Методоt\оrическа работа. . 
11.А. Внедряване на новите класификации на ниво национални сметки: - НОК '96, 

национална продуктова класификация, национален класификатор на аоките и услугите, 
класификация на професиите. 

11.Б. Методика за оценка на скритата икономика. 

11.В. Методика за тримесечните национални сметки (ТНС). Методологическа помощ: 

ОИСР, ЕВРОСТ АТ. 

11.Г. Методологическо проучване на Финансова сметка и Баланс на активите и 

пасивите. Методологическа помощ: ОИСР. 
11.Д. Методологическо проучване за прилагане на метода на перманентната 

инвентаризация и за оценка на потреблението на основен капитал. Методологическа помощ: 
ОИСР, ИКЕ. 

11 . Е. Методика за интегриране на показателите по националните сметки, платежния 

баланс и аатиаиката на държавните финанси. 
11.Ж. Методологическа работа, свързана с ПЕС - Инарументариум за провеждане на 

многоаранни сравнения. Методологическа помощ: Централно аатиаическо управление на 

Авария, ЕВРОСТА Т, ОИСР. 

111. База данни „Икономика". Финансиране по програмата ФАР. 
111.1. Статиаически и неаатиаически информационни потоци на входа на отдел 

Национални сметки, съаояние и проектиране. 

111.2. Информационни потоци в отдел Национални сметки, съаояние и проектиране. 
111.3. Информационни потоци на изхода на Национални сметки, съаояние и 

проектиране . 

В НСИ понааоящем се съаавят регулярно следните сметки: 

- годишни сметки „Производаво" (БВП по производавения метод) и „Формиране на 
дохода" по 70 отрасли на икономиката (налични данни - за 1991 -1994r. и за 1995r. прогнозни и 

предварителни данни), БВП по компоненти на разходите за крайно използване; 

- тримесечни сметки „Производство" (БВП по производавения метод) и „Формиране на 
дохода" по 38 отрасли на икономиката, БВП по компоненти на разходите за крайно използване 
(налични данни за тримесечията от 1993 r. включително); · 

- таблици „Ресурс - Използване" от типа продукти(30 rрупи)/отрасли(27) с окончателни 
годишни данни (налични за 1991-1993r.); 

- следните сметки по инаитуционални сектори: ,,Производаво", ,,Формиране на дохода", 
„Първично и вторично разпределение на дохода", ,,Използване на дохода", ,,Капитал" и сметки за 
Оаанал свят (налични за 1991-1994r.); 

- от 1993r. България учаава пълноценно в Програмата за Европейски сравнения на 
реалния БВП и паритетите на покупателната способноа. 

(в) статистика за финансовата област, банковото дело, паричната политика и 
платежния баланс; 

Работата в областта на финансовата статистика в България организационно е 
разпределена между три инаитуции: Българска Народна Банка (БНБ), НСИ и Миниаераво на 
финансите (МФ). 

БНБ осъщеавява работата в областта на методологията, организацията на отчитането и 
обработка на информацията от банковите и небанкови финансови инаитуции (с изключение на 
заарахователните компании). Тя осъщеавява тези дейноаи главно във връзка с изпълнението на 

задачите си по банковия надзор, но също така предоаавя събраната и обработена информация 
на другите ведомава за техни нужди. БНБ събира информация по показатели с ежедневна, 
седмична, месечна, тримесечна и годишна периодичноа. Различните показатели позволяват 

различна аепен на аrреrиране. Основен източник на първични данни са счетоводните документи 

на финансовите инаитуции. На тяхната основа БНБ изготвя ежемесечно консолидиран паричен 
отчет на ораната. Тези документи, в частта им на разплащанията на търговските банки с 
чужбина, са главен източник на информация за изготвяне и на платежния баланс на ораната. 
Освен тях при съаавяне на търговския баланс се използват и допълнителни източници на 
информация: 

- за търговския баланс - информация от НСИ, базирана главно . на митническите 
декларации; 

- за услугите - информация от НСИ за броя на туриаите, посетили ораната и броя на 
българите, посетили чужбина, и оценки на БНБ за среднодневните разходи на различните групи 
туриаи; 

- за безвъзмездните преводи - информация от Агенцията за чуждеаранна помощ; 
- за преките инвеаиции - информация само за региарираните чуждеаранни инвеаиции 

от Миниаераво на финансите; 



5 

- за портфолийните инвестиции - информация от търговските банки, от Министерство на 
финансите и от Агенцията по приватизация; 

за изплатените главници - информация от „ Булrарrаз" за фактически погашения с 
природен газ по международно споразумение с Русия. 

БНБ разработва и провежда националната парична и кредитна политика. Дългосрочна цел 
на тази политика е снижаването и контрола върху инфлацията. В съответствие с тази цел БНБ си 
определя ежегодно краткосрочна цел по отношение на паричното предлагане (широки пари). За 
постигането й се използват различни междинни (оперативни) цели - до средата на 1994 г. 

кредитни тавани, а след август 1994 r. - резервните пари . Използването на резервните пари като 
оперативна цел стана възможно след преминаването от директни към индиректни инструменти 

на паричната политика. Основни инструменти на паричната политика на настоящия етап са 

операциите на открития пазар, различните инструменти за рефинансиране на търговските банки 
(ломбардни кредити, сконтови кредити в лева и валута, необезпечени депозити), задължителните 
минимални резерви, операциите на БНБ на вътрешния валутен пазар и лихвената политика. 

Освен това БНБ въздейства за постигане на целите си чрез лицензионната си политика, 

упражняването на банков надзор и усъвършенстването и регулирането на финансовия сектор. 
Прилагането на паричните инструменти влияе върху равнището на банковите резерви на 

търговските банки, които са основният компонент на резервните пари . По този начин 
централната банка се стреми да компенсира действието на факторите, които са извън нейния 
контрол - търсенето на налични пари от населението и фирмите, потребностите на 
правителството от преки кредити и др. БНБ влияе върху общата ликвидност на търговските банки 
главно чрез операциите на открития пазар . От средата на 1994 r. БНБ определя равнището на 
минималните задължителни резерви на търговските банки като важен инструмент на паричната 
политика. Чрез операциите си на вътрешния валутен пазар БНБ също влияе върху размера на 

банковите резерви, но съдейства и за ограничаване на резките колебания в курса на 
националната валута, а оттук и за подтискане на инфлационните очаквания . 

От 1991 r. БНБ определя равнището на основния лихвен процент, който също е важен 

инструмент на паричната политика. Чрез промените в него, а оттук и на лихвените проценти по 

всички инструменти за рефинансиране на търговските банки, с които той е свързан, се изменя 
изгодата за търговските банки да използват всеки един от тези инструменти . Така БНБ влияе върху 
заемните резерви, а оттук пряко върху размера на резервните пари и косвено върху размера на 

паричното предлагане . 

Информацията, отнасяща се за състоянието и развитието на банковия сектор, се 
публикува в годишния отчет на БНБ, информационни бюлетини и други специализирани издания. 

МФ осъществява методологическата работа, организацията на изучаването и обработката 
на информацията за сектор Управление . В работата се прилагат методологическите постановки 
по Статистика на държавните финанси, разработени от Международния валутен фонд. Някои 
детайли, свързани с изчисляването на бюджетния дефицит и държавния дълг, може да се видят от 
приложените публикации . 

НСИ събира и обработва информация за финансите на нефинансовите институции, 
непечелившите организации, обслужващи домакинствата, и домакинствата в качеството им на 
производители на стоки и услуги (еднолични търговци). НСИ събира и обработва информация и 
от застрахователните компании . Методологията на изучаването в посочените сектори се 

разработва съвместно с експерти от Министерство на финансите . 
Източници на информация са счетоводните документи на предприятията . За инсти

туционалните единици, които водят двустранни счетоводни записвания, се събира информация 
за финансовите активи и пасиви от счетоводните им баланси, за финансовите транзакции от 
отчета за приходи и разходи, както и дезаrреrирана информация за определени типове 
финансови активи и пасиви . За предприятията от обществения сектор се събира и обработва 
информация тримесечно, а от частния - годишно . Информацията се arperиpa по отрасли на 
националното стопанство, по сектори и по форми на собственост . За институционалните 
единици, които водят едностранни счетоводни записвания домакинства, част от непечелившите 

организации, се събира информация само за финансовите им транзакции през отчетния период. 
Източник на информацията са отчетите за приходите и разходите . 

Застрахователните компании и пенсионните фондове представят в НСИ годишен 
счетоводен отчет, в който се съдържа информация за техните финансови активи и пасиви, и за 
финансовите им транзакции през годината. Информацията се аrрегира за подсектора 
Застрахователни компании и пенсионни фондове . 

До сега НСИ не е провеждал специализирани статистически изследвания, отнасящи се за 

финансовите активи и пасиви на единиците от реалната икономика. 
НСИ публикува обобщени годишни баланси и отчети за приходите и разходите за 

основните сектори на икономиката в Статистически годишник. Специализираното издание 

„Финанси на предприятията" съдържа информация за финансовите активи и пасиви, и за 
финансовите транзакции на нефинансовите предприятия, водещи двустранни счетоводни 
записвания, по отрасли. Отдел „Статистика на финансите и кредита" при НСИ осъществява 
дейността по събирането, обработването и публикуването на информация за финансовите активи 
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и пасиви на предприятията от отделните сектори, и за финансовите транзакции, в рамките на 
изследването на финансово-икономическия ста~ус на инсти~уционалните единици като цяло . 

БНБ, МФ и НСИ работят тясно сътрудничество в областта на статистиката, и в частност на 
финансовата статистика. Трите инсти~уции си обменят редовно статистическа информация за 
секторите, които наблюдават. 

До момента в НСИ е провеждана само проучвателна работа, отнасяща се до източниците 
на данни, от които може да се черпи информация, необходима за разработване на финансовата 
сметка, но не е осъществявана работа по непосредственото й съставяне. Решаването на тази 
сложна задача ще бъде осъществено на междуведемствен принцип, като ще бъдат привлечени 
представители и на трите инсти~уции. 

Краткосрочните приоритети на НСИ в областта на сътрудничеството с ЕВРОСТ АТ по фи
нансовата сметка са текущо следене на методологическите материали, разработвани от експерти 
на организацията и от Европейският паричен институт (EMI), както и участие в работни срещи и 
семинари, посветени на проблеми, свързани с разглежданата област. В средносрочен и 
дългосрочен аспект НСИ ще се нуждае от конкретна техническа помощ във връзка с 

разработването на финансовата сметка. 

Бизнеснаблюдения 
От началото на 1992 r. Националният статистически институт провежда редовни месечни 

бизнеснаблюдения в обществения сектор на промишлеността, строителството, транспорта и 
търговията на едро и дребно . От януари 1994 r. наблюденията обхващат и частния сектор на тези 
отрасли, като честотата на анкетиране е тримесечна. Специална анкета за инвестиционната 

дейност в промишлеността се провежда два пъти в годината - м . април и м. октомври, с която 

наред с качествената (категорийна) информация се събира и количествена за прогнозния обем 
инвестиции за цялата година. Наблюденията са извадкови и се провеждат по хармонизирани 
въпросници за страните от Централна и Източна Европа, разработени на основата на 
хармонизираните въпросници на Европейския съюз. Методологията е базирана на тази на 
страните-членки на ЕС. Събираната информация с помощта на бизнеснаблюденията има почти 
изцяло качествен, в смисъл на категориен характер. Почти всички отговори на въпросите са 

представени в тристепенна категорийна скала . 

От началото на 1996 г . започна разработването на Единен държавен регистър на 

стопанските субекти „БVЛСТАТ", който се предвижда да работи като децентрализирана система 
на съответна информационна база. За изграждането и помържането на Регистър „БУЛСТ АТ" като 
основен административен регистър в Република България, осигуряващ еднозначно идентифи
циране на юридическите единици, НСИ очаква техническа помощ по линия на програма ФАР за 
изграждането на съответните информационни системи и внедряването на N 1Т . 

(r) ценова статистика; 

Инgекси на цени на произ8оgител 
От 1991 г . наблюдението на цените на производител на промишлената продукция се 

извършва на база регистрираните цени по групи еднородни стоки-представители, а не на база 
административни източници . Информацията се събира от около 3000 промишлени предприятия 
не само от обществения сектор, но и от по-големи приватизирани предприятия предимно от 
хранително-вкусовата и шивашката промишленост. Наблюдаваните цени не включват данъци 
върху продуктите. Въз основа на това наблюдение се изчисляват месечни, тримесечни и годишни 

индекси на цени на производител (по формулата на Пааше) за всеки промишлен продукт, r·рупи 
продукти, подотрасли и отрасли, като за тегло се използва реализираната промишлена продукция 

за текущия период. 

Месечните индекси се изчисляват на база наблюдението на представителна извадка от 
около 1000 стоки и групи еднородни стоки от Националната номенкла~ура на промишлените 
изделия . Годишните индекси се изчисляват въз основа на годишно наблюдение на пълната 
номенкла~ура от изделия. 

Предстои работа по: 
- преминаване към изчисляване на тези индекси по формулата на Ласпер и 
организиране на наблюдение за изучаване цените на инвестиционните стоки . 

Инgекси на цени на произ8оgител на Вътрешния пазар 
При сравняване на практиката на НСИ с препоръките на ЕВРОСТ АТ за изчисляване на 

индексите на цени на производител бе установено, че в нашата методика има редица 
неточности, което се отразява неблагоприятно върху качеството на индексите. Във връзка с това 
Отдел „Статистика на индустрията" започна проучване на възможностите за подготовка на 

методика за ново наблюдение на цените и индексите на цени на производител в три отраслови 
групи (3 -тата цифра) от новата класификация на дейностите . Това наблюдение преследва 
няколко цели: 
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- да се наблюдава изменението на цените на отделни специфични продукти, характерни за 
отрасловата група, с еднакво качество и в двата периода, като се вземат под внимание всички 

определящи цената характеристики . 

- при изчисляване на ценовите индекси за тегла да се използват продажбите на вътрешния 
пазар на представителната стокова група през определена година, приета за база. 

- да се отчита влиянието на измененията в качеството на избраните специфични продукти. 
Предвижда се и подготовка на методика за провеждане на експеримент за новото 

наблюдение на индексите на цени на производител. Методиката ще бъде експериментирана 
след внедряването на Националната класификация на промишлената продукция, съвместима с 
PRODCOM. 

Инgекси на потребите11ските цени 
Индекси на потребителските цени в НСИ се изчисляват от юни 1990 г . Използват се данни 

от ежемесечните наблюдения на фактическите цени на дребно за потребителска кошница от 
около 1600 стоки и услуги в 28 града на страната. Изчисляват се по формулата на Ласпер и 
представляват средни аритметични величини, като до 1992 г . са претеглени чрез продажбите в 
търговията на дребно, а от 1993 г. за тегло се използва годишната структура на паричните разходи 
на домакинствата за 1992 г. През 1996 r. като тегла се използват разходите на домакинствата през 
1995 r. 

Цените на избрани стоки и услуги, определени централизирано, като горива за моторни 
превозни средства, електроенергия и топлоенергия, вода, обществен железопътен и градски 
транспорт се включват по административни данни. 

Обобщаващите групови индекси се изчисляват, както за основните групи хранителни 
стоки, нехранителни стоки, услуги и заведения за хранене, така и по потребителски групи, всяка 
от които отразява средното изменение на цените на определена категория стоки и услуги. 

Индексите се изчисляват при база цените от м. декември на предходната година и при други 
бази чрез верижно обвързване . 

Общият индекс на потребителските цени е приет за измерител на инфлацията. 
Предстои работа по: 
- актуализиране на стоките представители включени в кошницата; 
- хармонизиране на методологията с изискванията на Евростат и на страните членки на 

Европейския съюз; 

- изчисляване на допълнителни индекси за 16 групи пазарни и непазарни услуги. 

Инgекси на цените на cmpoumeAнume матерuаАи 

Тримесечно и годишно се наблюдават количествата и доставните цени на около 120 вида 
строителни материали. Цената включва транспортните разходи, но не включва данък добавена 
стойност. Въз основа на тези наблюдения се изчисляват средни цени и индекси на цени на 
строителните материали, като за тегла се използват количествата на вложените в строителното 

производство материали. 

Предстои работа по преминаване към изчисляване на тези индекси по формулата на 
Ласпер. 

Инgекси на изкупните цени на селскостопанскит.е проgукти 
Тримесечно и годишно се наблюдават количествата и изкупните цени на около 116 

вида растениевъдни и животновъдни продукти. Въз основа на тази информация се изчисляват 
индекси по формулата на Пааше за отделни продукти и групи от продукти. 

Предстои работа по: 
- преминаване към изчисляване на тези индекси по формулата на Ласпер; 
- изчисляване на тримесечни агрегирани индекси на цени по групи растениевъдни 

култури и животински продукти; 

- разработване на нов статистически инструментариум за наблюдение на цените на 
изкупените селскостопански продукти, включително и цените на стоковите борси и тържищата за 
животни . 

(д) външна търговия; 

От 1992 г . , като основен документ за наблюдение и отчитане на външнотърговските 
поюци, е приета Митническата декларация. Националната Митническа тарифа бе разработена 
на база на 6-разрядните кодове на Хармонизираната система и Комбинираната номенклатура. За 
кодиране на страните е използвана системата Locode. 

Методологията за отчитане на статистиката на външната търговия бе променена в 
съответствие с препоръките на ООН и Евростат: 

- обща система на търговия; 
- износ - по цени FOB и страна - получател; 

- внос - по цени CIF и страна на произход; 
- Търговски баланс се изчислява по цени FOB/FOB според изискванията на Платежния 

баланс; 
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- географско разпределение - според Glossarium 1993 на Евростат; 

Видимата търговия включва: 

- изноdвнос за потребление в страната; 
- изноdвнос преди и след преработка; 
- реекспорт; 
- безвъзмездна помощ; 
- снабдяването с храна и продукти на кораби, самолети и други; 
- отдаването на имущество под аренда за повече от 1 година; 
- държавна търговия;лични пощенски пратки; 
- оценка на транзита, който остава в страната като незаконен внос; 
- оценка на незаконния износ; 

За нуждите на СНС са включени: 

- разходите на туристи за стоки и услуги; 
- ремонтни услуги; 

За спазване препоръките на ЕС бяха предприети редица стъпки като организиране на 
допълнителни наблюдения(като наблюдението на туристите), наблюдение на частните колетни 
пратки, наблюдение на ремонтните услуги. Методологията при тези наблюдения е базирана на 
методологията и опита на страните-членки на ЕС, а също така и на изискванията и препоръките 

на различните международни организации като: ИКЕ, ОИСР, Евростат, Световна банка за 
възстановяване и развитие, МВФ. 

Законовата база за външнотърговската статистика е Закона за статистиката, Митнически 
кодекс, съответни двустранни и международни споразумения на България, споразумения с ГА ТТ. 

Отговорните институции са Министерство на финансите като собственик на първичните 
данни и отговарящо за тяхната надеждност и валидност, Националния статистически Институт 

като собственик и издател на агрегираните статистически данни за външната търговия и 
Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество. 

Международно сътрудничество в тази област НСИ осъществява с ОИСР, Евростат и ИКЕ. 
Периодичността на отчитане е месечно - М + 6 седмици, като форматите са обобщена и 

детайлна информация. Начинът на получаване на първичната информация е на дискети като dbl 
файлове . 

Въпросниците, които се ползват са въпросници на ИКЕ, ГАТТ, УНКТАД, ФАО и други. 
Особено внимание се отделя на публикуването на събраната информация като се 

използват различни форми: специализирани издания, бюлетини, както и предоставяне на 
информационни услуги на различни потребители на компютърни файлове или разпечатки . Па
важните издания са списание „Външна търговия на Република България", който излиза годишно, 
,,Статистически годишник", Статистически справочник, както и тримесечните бюлетини „Износ
Внос" и „Статистически известия". 

Главни проблеми, които трябва да се решат в областта на външнотърговската статистика 
са: 

- решаване на финансовите проблеми за организиране на новите статистически 
наблюдения; 

- набавяне на липсващите за момента данни на огледална статистика; 
- постигане своевременното отчитане на данните, както и валидността и надеждността на 

отчетените транзакции. 

(е) фирмени регистри; 

/. Сьщест6у6ащо положение 

В изпълнение на решение на Правителството на Република България, от 01 .01 .1996 г. бе въ
веден в експлоатация нов Единен държавен регистър на стопанските субекти „БУЛСТ АТ" - версия 
„О" , който замени действащия до този момент регистър. Вариантът на новия регистър е наречен 
условно „версия „О"", защото се явява междинен, преходен етап към нов по структура и съдър
жание регистър на стопанските субекти, наложен от потребността да се съобразяваме с налична
та хардуерна и софтуерна база. Поради тази необходимост Регистър „БУЛСТА Т" - версия „О" е 
изграден с използването на CLIPER и е съобразен с действащата двунивова административно
териториална структура, дефинираща наличието на 1 национално и 28 териториални нива. 
Националното ниво съвместява информацията от всички териториални нива. Базите данни на 
всички териториални нива и на националното ниво имат една и съща структура и в този смисъл 

говорим, че Регистър „БУЛСТАТ" е изграден върху разпределена база данни (чрез реплициране). 
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11. Особености на „БVлаАТ" - Версия „ 7" 
От началото на 1996 г ; започна разработването на същинската версия на Регистър 

„БУЛСТАТ", наречена. условно версия „1 ". Наричаме тази версия същинска, защото тя реализира 

основните черти на регистъра, а именно: 

- струкгура, основаваща се на три нива - национално, областно (осъществяващо се чрез 9 
областни центрове) и регионално (на базата на съществуващите 28 регионални центрове); т.е . тук 
новост е междинното областно ниво, в чиито областни центрове ще се натрупва информацията 
от съответните им териториални центрове; 

- разпределена (чрез реплициране) база данни, обособена съответно на три нива -
национално, областно и регионално . На практика областното ниво ще се състои от 9 областни, а 
регионалното - от 28 регионални бази данни. 

- преминаване към Релационни SQL Системи за Управление на Бази Данни и към 

приложения „клиент-сървър" на всички нива. На тази основа ще се осигури по-голяма 

надеждност и цялостност на информацията в базите данни в съответствие със съществуващите 
международни критерии. Проектирането на базата данни (в цялостност и по реплики за всяко 
ниво) ще се извърши със съвременно CASE - средство1 осигуряващо както автоматизиране на 
проектантския труд, така и висока ефективност и точност на концептуално и физическо ниво и 
при генерирането на самата база. Наличието на възможности за обратно преминаване от база 
данни към физически и концептуален модел, внасяне на допълнения и изменения и последващо 
ново генериране на базата данни (т.е. reengineering) е задължително; 

- преминаване към напълно интегриран регистър1 съчетаващ в себе си както публичната 
(административна), така и чисто статистическата част. На практика двете части ще бъдат 
интегрирани само струкrурно-информационно, но ще са с различен достъп съгласно 
действащото законодателство; 

- преминаване към „дружелюбен" (user friendly) потребителски софтуер чрез разработване 
(с използване на средства за обектно ориентирано програмиране от четвърто поколение) на 
приложения1 основани на графичен потребителски интерфейс (GUI) върху WINDOWS; 

- преминаване към ново програмно осигуряване за извършване на статистическите 

обработки, което да комуникира директно с новата база данни; 
- гарантиране на акrуалността, целостта и взаимната обвързаност на данните на всички 

нива чрез реализиране на пренос в режим „on-line" и верифициране на информацията от 
висшестоящите нива; 

- осигуряване на висока ефективност на разработването и намаляване на проблемите при 
внедряването чрез създаване на взаимна обвързаност на етапите разработване-тестване
внедряване . За тази цел се налага да развиваме три „модула" на Регистър „БУЛСТА Т" . 

Първият „модул" е експлоатационният и той е разпределен със съответните си хардуерни 
средства, базов софтуер (операционни системи, Системи за Управление на Релационни Бази 
Данни (СУРБД), среда за потребителския графичен интерфейс, локален мрежов интерфейс, 
средства за комуникация между елементите на всяко ниво и между нивата на системата и т. н . ) и 

потребителско програмно осигуряване във всеки център на Регистър „БУЛСТАТ" на всяко от 
неговите нива. Осъществяващият се в момента търг по линия на програма ФАР осигурява 

закупуването на сървъри и на базов софтуер за тези сървъри само за националното ниво и за 
деветте областни центъра. Нерешени остават въпросите по техническото и базово софтуерно 
оборудване на клиентските работни места на всички нива, както и по оборудването със сървъри 
на регионалните центрове. 

Вторият модул е предназначен за развойната дейност и по своите характеристики той 
трябва да е в съответствие с експлоатационния (т. е да е напълно съвместим с него). Осъ
ществяващият се в момента търг по линия на програма ФАР осигурява закупуването на сървър и 
на част от базовия софтуер за този сървър за нуждите на развойния модул. Не е решен обаче 
въпросът по доставянето на хардуер и софтуер за развойните работни места, както и на част от 
специфичния сървърски базов софтуер. Тук следва да се споменат необходимото CASE -
средство за проектиране и генериране на SQL релационни бази данни (важно е да се има 
предвид, че имаме вече значителен опит в използването на средството 5-DESIGNOR на фирмата 
WATCOM), необходимите средства от четвърто поколение за проектиране на приложения 
„клиент-сървър" с графичен потребителски интерфейс върху WINDOWS (отново е важно да се 
вземе под внимание наличието на добър опит с използването на продуктите „POWER BUILDER11 

на фирмата PowerSoft и „NEW ERA" на фирмата INFORМIX), задължителният за една сериозна 
развойна дейност CJC + + и т. н. 

Разбира се, този развоен модул ще се използва за разработване и развитие не само на 
Регистър „БУЛСТАТ", но и на други системи в рамките на Националния статистически институт, в 
това число и на бази данни „ИКОНОМИКА" и „НАСЕЛЕНИЕ". 

Третият „модул" е наречен „тренажорен" и има двойнствено предназначение . От една 
страна той ще служи за пробна експлоатация на новоразработените системи и отделно приложно 
програмно осигуряване в условия максимално близки до реално експлоатационните, без намеса 
в работата на експлоатационния модул. От друга страна чрез него ще се извършва обучението и 
тренировката на експлоатационния състав. Този модул може да използва за нуждите си част от 

сървърското оборудване на развойния модул (ако последното е достатъчно мощно), но само ако 
с това не се пречи на ефективността на развойната дейност. Желателно е тренажорният модул да 
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бъде физически обособен със свое сървърско оборудване, напълно съвместимо с това, 
използвано в експлоатационния модул. Във всички случаи оборудването на ра.ботните места на 
модула (клиентските работни места) трябва да е напълно идентично с това на клиентските 
работни места на експлоатационния модул. 

Разбира се, тренажорният модул ще се използва за нуждите и на останалите системи -
новоразработвани или модифицирани, в рамките на Националния статистически институт. 

Осъществяващият се в момента търг по линия на програма ФАР не осигурява доставката 

на нито едно от средствата (хардуерни и софтуерни), необходими за изграждането на 
тренажорния модул. 

111 . Необхоgимо техническо сьgейст8ие 
А . Консултации: 

1. Проблеми на изграждането на йерархично разпределени, SQL релационни бази данни . 
2. Проектиране, оптимизиране и тестване (верифициране) на приложения „клиент-сървъри. 
3. Оптимално разработване на графичен потребителски интерфейс. 

Б . Софтуерно и хардуеърно оборудване 
1. Сървърско оборудване (софтуерно и хардуерно) за изграждането на тренажорен модул 

и за експлоатационните центрове на териториално ниво. 

2. Хардуерно оборудване за клиентските работни места на експлоатационния , развойния и 
тренажорен модули. 

3. Базов софтуер и развойни средства за проектиране на релационни SQL бази данни 
(желателно S-DESIGNOR) и на приложения „клиент-сървър" с графичен потребителски интерфейс 
върху WINDOWS (желателно „POWER BUILDER" и „NEW ERA", както CJC + + ). 

4. Базово софтуерно осигуряване за клиентските работни места във всички центрове на 
всички нива на експлоатационния модул, както и за клиетнските работни места на тренажорния 
модул (включително и на RUN-ТIМЕ средства за експлоатация на разработеното приложно 
програмно осигуряване, ако такива средства са необходими). 

Подробно специфициране на необходимото за доставяне хардуерно, базово соф-.уерно и 
развойно осигуряване може да бъде извършено след завършване на проектирането на системата 
Регистър „БУЛСТАТ" . 

Регистър „БУЛСТ АТ" е включен в подпроект BG 93 18-01-02 База Данни Икономика от 
Програма „Статистика" - PHARE 95-99 г . Интегрира се с подпроект BG 93 18-01-01 База Данни 
Население от същата Програма. 

Регистър „БУЛСТА Т" се изгражда като основен административен регистър в страната. В не

го се вписват всички стопански субекти, независимо от предмета · на дейност, формата на собст
веност и източника на финансиране. Идентификационният код по БУЛСТАТ е задължителен за 
стопанските субекти в страната и се включва в информационни системи, съдържащи данни за 
тях. Всички документи, издавани в страната, с които стопанският субект участва в 
документооборота, съдържат и идентификационен код по БУЛСТАТ. В Регистър „БУЛСТАТ" 
се вписват следните юридически единици: 

- юридически лица, създадени по действащите в страната закони, нормативни и 

административни актове; 

- физически лица, регистрирани като еднолични търговци по Търговския закон; 
- търговски представителства, регистрирани в БТПП; 
- дружества по Закона за лицата и семействата; 
Юридическата единица вписва в Регистър „БУЛСТ АТ" своите клонове (поделения), които 

получават собствен идентификационен код. В записа на всеки клон (поделение) се вписва 
характеристика за връзка с юридическата единица, която го управлява. 

Като основен административен регистър за стопанските субекти, Регистър „БУЛСТАТ" 
предоставя информация на други административни регистри и информационни системи. Същият 
ползва информация от тях, когато това е необходимо, за контрол и проверка на качеството на 
информацията в Регистъра. 

Основната цел на Регистър „БУЛСТАТ" се постига чрез: 

- изграждане на Регистъра по единна методология, реализирана с използване на национал
ни класификации, номенклатури и други национални регистри; 

- спазване на постановките в законите и другите нормативни актове, отнасящи се до 

възникването, промените и прекратяването на стопанските субекти в страната; 
- информационна съвместимост с другите административни регистри в страната. 
Спазването на посочените постановки ще позволи еднозначното идентифициране на сто

панските субекти в административните регистри и информационни системи в страната . 
Информацията, осигуряваща еднозначното идентифициране на всеки стопански субект, 

вписан в Регистър „БУЛСТАТ" се съдържа в издадената му Карта за идентификация, произведена 
съгласно изискванията на ISO стандарта за този вид карти. 

Регистър „БУЛСТ АТ" се изгражда в съответствие с изискванията на европейското 

законодателство за хармонизиране на националните регистри на страните-членки. На тяхна 

основа са разработени характеристиките за регистрационните единици, кодовите таблици, 
номенклатурите и класификациите. За страните и валутите се използват класификациите по БДС, 
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' разработени в съответсmие с ISO стандартите. За определяне на отрасловото отнасяне на 
единиците се използва Националната отраслова класификация (НОК) в България, разработена на 
основата на NACE Rev. 1. За определяне на институционалната принадлежност на единиците се 
използва Класификацията на институционалните сектори в съответсmие с изискванията и 
методологията на Системата на националните сметки. 

Регистър иБУЛСТАТ" се изгражда като : 

- стопанските субекти, вписани в Регистъра на стопанските субекти „ЕКПОV'' , помържан в 
НСИ до края на 1 99 5 r., се пререгистрират в Регистър „ БV ЛСТ АТ" на основание чл. 2 на правил
ника; 

- нововъзникналите стопански субекти се вписват в Регистър „БVЛСТА Т", съгласно чл . 11 от 
същия правилник. 

Вписването на стопански субекти от системата на Министерство на отбраната, 
Министерсmо на вътрешните работи и други подобни на тях специализирани държавни 
институции се извършва централизирано, в отделна подсистема, организирана и помържана като 

29-то ТСБ, по предварително писмено споразумение с всяка от тях. 

Пререrистрирането на стопанските субекти от Регистър „ЕКПОV" се извършва с цел уста
новяване на състоянието на единиците в момента на вписването им в Регистър „ БVЛСТАТ" . 

Съгласно правилника този процес ще приключи на 31 юли 1996 r. След тази дата ще се извърши 
преглед на непререrистрираните стопански субекти и пълен анализ на информацията, постъпила 
в Регистър „БVЛСТАТ". 

За извършване на този труден и отговорен анализ от особено значение ще бъде 
получаване на компетентна и навременна консултация от страна на ЕВРОСТ АТ на специалистите 

в НСИ, работещи по изграждането и помържането на Регистър „БVЛСТА Т" . Съгласно чл. 7, 
ал. 4 на Правилника, НСИ развива Регистър 11 БVЛСТАТ" като бизнес регистър за статистически 
цели . Това развитие се осъществява чрез: 

- вписване в Реrистър „ БVЛСТ АТ" на местни единици, които не са юридически единици, 

съгласно действащото в страната законодателство; 

- вписване адреса на управление, ако той е различен от седалището на единицата ; 

- осъществяване на връзка с други административни регистри (данъчен, митнически, 
регистър на социалното осигуряване и т.н.); 

- характеризиране на единиците като статистически от вида предприятие, група 

предприятия, местна единица; 

- включване на статистическа информация за заети лица, в това число наети, нетен размер 
на приходите от продажба на стоки и услуги; 

- помържане история за промените на характеристиките на единиците до юридическото 
им прекратяване; 

- вписване на други характеристики, необходими за статистически цели; 
Регистър „ БVЛСТАТ" се изгражда децентрализирано на персонални компютри в 28 

Териториални статистически бюра. Националният масив на Регистър „БVЛСТА Т" се изгражда в 
НСИ чрез обединяване на ежедневно създадените в ТСБ записи, изпращани по БVЛПАК. 

За изграждането и помържането на Регистър „БVЛСТ АТ" като основен административен 

регистър в Република България, осигуряващ еднозначно идентифициране на юридическите 
единици, след приключване на пререrистрирането, ще се създават организационни предпоставки 

за осигуряване: 

- разработването на софтуер, позволяващ помържане история на промените в статута; 
- по-надеждна и съвременна техника и комуникации, осигуряващи бърз обмен на 

информация в директен режим, както с ТСБ, така и с другите административни регистри за 
помържането на Регистъра; 

- съхраняването на архивните файлове на надеждни технически носители; 
- повишаване квалификацията и подобряване условията за работа на специалистите, които 

изграждат и помържат Регистър „БVЛСТАТ"; 

За Регистър „ БVЛСТАТ" прилагаме следните материали : 

- Постановление №206 на Министерски съвет от 30 октомври 1995 r. и Правилника за реда 
и начина на изграждане, помържане, актуализиране и използване на Единния държавен регистър 

на стопанските субекти „БVЛСТ АТ" в Република България; 
- списък на характеристиките на единиците в Регистър „ БVЛСТАТ"; 
- основни Кодови таблици и номенклатури 

(ж) стопанска статистика (енергетика, промишленост, строителство, тьрговия, 

транспорт, услуги и т.н.); 

В областта на стопанската статистика едновременно с натрупания в НСИ богат опит се 
извършват съществени промени в практическите статистически наблюдения, свързани с 
утвърждаването на новите пазарни отношения между стопанските субекти и насочени към 
покриване и на развиващия се частен сектор. 
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Енергийна статистика 

През 1990 r. НСИ за първи път разработи общ енергиен баланс по схемата на ООН и 
Евростат. Този опит бе направен след приспособяване на съществуващия статистически 
инструментариум и на базата на допълнително събрана информация. Дотогавашните различия се 
дължаха главно на несъответствията на националните класификации на отраслите, дейностите и 
продуктите с тези, използвани от страните в Европейската общност и липсата на статистическа 
информация по някои от показателите, като например за възобновяемите източници на енергия и 
други. Следващата стъпка бе създаването на нов статистически инструментариум, както и 
проучване методологичните принципи за съставяне на енергиен баланс от Евростат и прилагането 
им в нашата практика. 

На базата на конкретни проучвания в големите фирми се подобри качеството на 
информацията относно отчитането на горивата в натура и в условна мярка. Данните на 
митническата статистика по вноса и износа се допълниха и със специализирана анкета в големите 

фирми износителки и вносителки. При формирането на показателите от енергийните баланси бе 
привлечена и много допълнителна информация. 

Три поредни години вече се публикуват „Енергийни баланси", като в последната са 
включени и най-важните натурални баланси, както и таблици с международни сравнения . 
Затруднения има все още при: 

- отчитането на крайното потребление по отрасли, като това се отнася главно за отрасли 
със силно развит частен сектор - селско стопанство, търговия и други. 

- отчитане на потреблението на населението. Данните по този показател се формират 
главно от отчетите на производителите и търговците за продажби-те на населението. Ползват се и 
данни от наблюденията по домакинските бюджети. Няма още проведена специализирана анкета 
за консумираните от населението енергоресурси по направление на използването им. 

- не са обхванати все още възобновяемите източници на енергия, с изключение на дървата 
за отопление. 

През 1996 г . България е в_ключена в пилотен проект, ръководен от Евростат, по енергийна 
статистика, като първият етап е провеждане на анкета за разхода на енергия в домакинствата, а 

втория - изследване цените на енергията. 

Статистика на индустрията 

В продължение на три години отдел „Статистика на индустрията" участва активно в работата по 
изграждането и внедряването на Национална отраслова класификация, съвместима с NACE, като 
нейното внедряване предстои през тази година . Успоредно с това се работи по проект за 
създаване на Национална номенклатура на промишлената продукция, съвместима с PRODCOM. 

Краткосрочни показатели 

Инgекси на проgукцията 

Отдел „Статистика на индустрията" събира, обработва и публикува месечно и тримесечно 
информация за промишлената продукция и индексите на продукцията. Показателят „про
мишлена продукция" се формира съгласно препоръките на ЕВРОСТ АТ. Няма възможност да се 
публикуват таблици, показващи тренд поради липсата на подходящи дефлатори . 

Наблюgение на поръчките 

Показателят „поръчки" за много дейности е основен индикатор, който отразява в ранен стадий 

промените в пазара. Отдел „Статистика на индустрията" започна проучване на възможностите за 

наблюдение на поръчките, като от м. януари 1996 r. включи в месечния въпросник за продажбите 
въпрос за наличните поръчки в промишлеността. Дефиницията на показателя е съобразена с 
препоръките на Евростат. Събира се информация за броя и стойността на наличните поръчки . 
Липсата на информация за базисен период и подходящи дефлатори все още не дава възможност 
да се изчисляват индекси на поръчките . 

Статистика на капиталното строителство 

НСИ осигурява статистическа информация за цялостния инвестиционен процес на 
създаване на материални дълготрайни активи чрез строителство и придобиването им чрез заку
пуване . Статистическото изучаване на този процес изисква да се изследва дейността на 

участниците в него . От една страна това са инвеститорите, които влагат капитали с цел бъдеща 
печалба и създаване на нови производствени мощности, а от друга страна това са строителните 
предприятия, които създават продукция, за да я реализират. В новото пазарно стопанство се 
появява и предприемача, който много често е посредник между инвеститорите и строителите. 

На настоящия етап от реформата на статистическата система, работата е насочена към все 
по-пълното изучаване на двата процеса, протичащи при създаването на материални дълготрайни 

активи - влагането на инвестиции за строителство и закупуване на производствени мощности и 

самото строително производство. 
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Производствения процес се изследва в съответствие с методологията на СНС. Осиrурява
нето на информация за националните сметки наложи да приведем в съответствие с мето
дологията на СНС всички показатели, по които се провеждат статистическите наблюдения . 

През последните четири години бяха аюуализирани и променени методиките за 
наблюденията, като особено внимание бе отделено на изследванията на частния сектор. 
Премина се към извадкови наблюдения на частните строителни фирми, но все още се търси 
оптималния вариант за броя и вида на показателите, включени в анкетните карти, с цел да се 
получи максимален обем достоверна информация с по-малко наблюдения. 

Започна работа по проекта с Евростат за двустранно сътрудничество с INЕ-Портуrалия . 
През 1995r. бе осъществено посещение в Португалската статистика за запознаване с тяхната 
практика и възможностите за прилагането на опита им в изучаването на строителното 

производство у нас и в резултат проучването на тяхната методика за струюурните наблюдения , бе 
извършена промяна на годишния отчет за дейността на строителните фирми. 

Все по-голямо значение в работата заема подготовка на оценки за дадени процеси и 
явления . Внедряването на новата отраслова класификация и новия регистър на стопанските 
субекти ще даде възможност за по-добра информационна осиrуреност, ефективно прилагане на 
извадковите изследвания, и усъвършенстване на годишните наблюдения за инвестиционната и 
строителна дейност на фирмите. 

През 1993r. НСИ взе участие в работата по ПЕС с оценяването на видовете работи за 
седем примерни строителни обекти по посочените изисквания . Работата бе затруднена от 
липсата на информация за строителството по видове работи, който проблем ще се разреши с 
въвеждането на новата продуктова класификация . 

От 1994r. бе въведено ново статистическо наблюдение за извършеното строителство по 
видове: жилищно, нежилищно и гражданско строителство, и съответно частта на новото 

строителство, основния ремонт и подобренията. За в бъдеще ще е целесъобразно да се премине 
към оценяване на строителната продукция и чрез изучаване на построените сгради по видове, с 

което навлизаме в проблемите на инвеститорската отчетност. 
НСИ провежда тримесечни и годишни статистически наблюдения за направените разходи 

за придобиване на материални дълготрайни активи . С годишното наблюдение се осиrурява 
информация за отрасловата насоченост на инвестиционните разходи и обектите, които се 
въвеждат в действие по отрасли. За да се наблюдават тези обекти и по видове следва да се 
организира ново наблюдение . 

На този етап проблемите по организацията на този процес са много, включително и 
финансови. Големият брой отчетни единици затруднява събирането и обработването на 
информацията, поради което се проучват възможности за извадково изследване, макар че 
критерият, по който то ще се прави е много неясен. Работата в това направление ще продължи, 
тъй като друг начин за оценка на строителния продукт засега няма. 

Транспорт 

Във връзка с хармонизирането и осиrуряването на липсващите данни за железопътния и 

тръбопроводния транспорт бяха осиrурени за 1995 rод. данни за електрифицираните и 
неелектрифицираните жп линии според показателите „брой на Релсите", ,, ширина на 
междурелсието" и „вид на електрическата тяга" . Осиrурени бяха и следните данни за подвижния 
състав: разпределение на мотрисите на електрически и дизелови и поотделно за мощността им, 

разпределение на пътническите вагони по класи /1, 11 и III класа/, както и необходимите данни за 
високостраничните вагони, съгласно дефинициите в Речника за транспортните услуги . За 
тръбопроводният транспорт бяха осиrурени данни за товарния капацитет, съответствуващи на 
определената дефиниция . 

През 1996г. се проучват възможностите и източниците за осиrуряване на следните данни: 

за международните превози на пътници с железопътен транспорт от и за България според класата 
на вагоните, броя на пътниците, придружаващи коли и броя на колите, придружавани от 
пътниците, за разпределение на превозените товари според вида на пратките и превозното 

разстояние . 

С провеждането на пилотното изследване на товарния автомобилен транспорт през 1997 r. 
ще се осиrурят необходимите данни съгласно методологическите изисквания на ЕВРОСТАТ. 
Целта е то да се подготви добре и да завърши успешно, за да се установи като хармонизирано 
редовно статистическо изследване . Придобитите знания и практически опит ще позволят да се 
задълбочи работата по преминаване към извадкови изследвания и на останалите видове 
транспорт, като същевременно ще се степенуват приоритетните интереси на транспортната 

статистика и възможностите на националната статистическа система. Ще продължат проучванията 

на ведомствените статистически системи, функциониращи извън НСИ за обмен на данни на 
двустранна основа. 

НСИ счита, че в периода 1997-1999 r., след като бъдат внедрени националните класифика
ции и номенклатури, съответствуващи на европейските стандарти, ще бъдат хармонизиране и 
изследванията и показателите, свързани с осиrуряването на необходимите детайлини данни за 
заетостта, инвестициите и разходите по помръжката. Една от приоритетните през този период 

задачи в областта на транспорта, ще бъде организирането и провеждането на нови наблюдения, 
произтичащи от класификационните промени и от изискванията на ЕВРОСТАТ. Така например, 
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липсва изследването на комбинирания транспорт сьгласно сьществуващата дефиниция и за да се 
подготви то са необходими време за проучване и придобиване на знания по линия на междуна
родното сьтрудничество. Освен това, туристическите агенции, спомагателните дейности и скла
довото стопанство, след като се обособят като самостоятелни класификационни единици, ще 
трябва да се обхванат и чрез специфични статистически изследвания, които да осигуряват 
необходимите статистически данни, сьгласно изискванията на ЕВРОСТ АТ. В тези области ще 
трябва да се направят сериозни проучвания, както на изискванията, така и на опита на 
европейските страни. 

Статистика на услугите 

Методологията и статистическият инструментариум, действащи понастоящем в отдел 

„Статистка на услугите", са разработени сьгласно изискванията на СНС, и сьобразно 
потребностите от подробна информация за формиране на таблиците „ресурс- използване" . 
Годишно се наблюдават изчерпателно приходите и разходите на всички единици, извършващи 
пазарни услуги, а тримесечно на извадков принцип се изследва частния сектор. 

Водени от стремежа за привеждане на националната ни методология в сьответствие с 

международните стандарти бе преведено, проучено и издадено „Общо методическо ръковод
ство по статистика на услугите на страните от Европейската общност" . То сьдържа общите 
постановки, концепции и дефиниции, отнасящи се до статистическата единица, подхода при 
статистическите изучавания, класификационни въпроси и икономическите показатели, отнасящи 
се за целия сектор „Услуги". Проучва се и секторното методологическо ръководство за информа
ционните, комуникационните и бизнес услугите. Разполагаме и с предварителната версия на 
новото общо „Методологическо ръководство по бизнес статистика", което обхваща както 
услугите, така и индустрията. 

Няма принципни различия между националната и Европейската методология на 

статистическите показатели за бизнес услугите, но основните проблеми, затрудняващи обмена на 
съпоставима информация със страните от Европейският сьюз се свеждат до следното : 

- Статистическата система на Евростат е ориентирана към статистика на предприятията, 

докато нашата система е ориентирана предимно към националните сметки . Набирането на 
информация за цялостно характеризиране на даден вид услуга се осъществява чрез различни 
отчети, което поражда проблеми с обхвата и увеличава натовареността на отчетните единици. 

- Няма все още развити административни регистри, които да могат да служат за 

статистически цели и да се използват като алтернативен източник на данни, каквато е практиката в 

повечето европейски страни в сектора на услугите 

- Използваната до 1995 r. Национална класификация на отраслите не беше съвместима с 
NACE и съгласно нея в сектора „Услуги" се включваше например дейността на издателствата и 
печатниците и други дейности, които според NACE не се считат за такива . 

- За редица услуги няма конструирани подходящи индекси на цени, които да служат за 
дефлиране 

- Все още не е внедрена Националната продуктова класификация 
- В Статистическия регистър на стопанските субекти не фигурират физически единици, 

извършващи услуги, като лекари, адвокати, учители и др., което затруднява оценяването на 

частния сектор в сферата на услугите 
Бъдещата работа в тази област ще бъде насочена главно към усьвършенстване на 

методологията на статистическите изследвания, провеждане на нови анкетни изучавания на 

отделни видове услуги, проучване на практиката на някои страни с развита пазарна икономика. В 

тази връзка са разработени два проекта за сътрудничество с Евростат - ,,Бизнес услуги '' и 
„Научно-изследователска дейност", които са в съвсем начална фаза, като по тях са проведени 
само консултативни срещи с експерти от Евростат, с цел определяне на страните-членки, с които 

е подходящо да си сътрудничим. 

(з) социална и демографска статистика (демография, миграция, работна 
заплата, заетост и безработица); 

Статистика на населението и преброяване на населението и жилищния фонд 

Демографската статистика в България е организирана по начин, който осигурява 
периодична информация чрез провеждащите се през 1 О години преброявания на населението и 
информация за всяка календарна година чрез текущата статистика на населението. От 1978 r. 
данните за демографските сьбития се сьбират и за реалните поколения или по кохорти . 
Резултатите, получени от преброяването на населението и допълнени с резултатите от текущата 
демографска статистика, дават възможност да се характеризира възпроизводството на 
населението, факторите, определящи неговия брой както общо за страната, така и по отделни 
административно-териториални единици. 

Събраната информация се базира както на натрупания собствен опит през изминалите 
периоди, така и на спазване препоръкще и изискванията на международните статистически 

организации в областта на статистиката на населението. Този факт е в основата на осигурената в 
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общи линии съпосrавимосr и сравнимосr на данните за населението не само в национален, но и 
в международен аспект. 

Or 1977 г. в България функционира Единна сисrема за гражданска · регисrрация и 
админисrративно обслужване, която на по-късен етап, с цел по-ефективно задоволяване на 
потребносrите от данни за населението на държавните органи, беше интегрирана с текущата 
демографска сrатисrика. В момента функционира интегрирана информационна сисrема 
ЕСГРАОН-Т ДС, от която се получават годишните данни за ражданията, умиранията, сключените 
бракове, бракоразводите и миграцията на населението . 

1. Общата часr на информационния обхват на сисrемата включва следните признаци за 
всяко лице: адресни признаци (обласr, община, населено мясrо, улица, номер); име, презиме, 
фамилия; единен граждански номер (ЕГН), от който се вземат данни за възрастта и пола на 
лицето; месrожителство; семейно положение (юридически оформено); живи деца на омъжени, 
разведени или овдовели жени; образование (най-високата завършена сrепен) и специалносr 
според полученото образование, професия и месrоработа. 

Основните демографски събития се характеризират със серия от признаци, които дават 
възможносr за получаването на различни показатели за населението, в общи линии еднотипни с 
тези, получавани в сrраните от Европейския съюз и които се предосrавят на различни 

международни сrатисrически организации . 

В съобщението за ражgане се съдържат данни за самото раждане като: пол на ново
роденото, дата на раждане, rраждансrво, брачно или извънбрачно е раждането, тегло, ръсr, 
продължителносr на бременността, кой е присъствувал на раждането (лекар, акушерка) и къде е 
осъщесrвено, месrоживеене и месrожителсrво. Освен тези данни се събира информация за 
родителите на новороденото - имена, възрасr, образование, месrожителство, месrоживеене, 
професия . Само за майката се посочва поредността на брака, поредността на новороденото, 
броят живи деца, дата на сключване на брака, дата на раждане на последното дете преди 
насrоящото раждане . 

В съобщението за смърт се съдържат данни за пола, дата на смъртта и час, дата на 
раждане, мясrо на смъртта, причина за смъртта, месrожителсrво и месrоживеене на починалото 

лице, семейно положение, образование и професия . 
В съобщението за сключен гражgански брак се съдържат данни и за мъжа и за жената като: 

дата на раждане, месrожителсrво до брака, месrоживеене до брака, семейно положение до 
брака, поредносr на брака, образование, професия, брой на децата от предишния брак и 
навършени години. 

Раз8оgите се характеризират с дата и мясrо на сключване на прекратения брак, 
фактическо времетраене на брака, по чия вина се прекратява брака, причини за прекратяване на 
брака, живи деца от брака, който се прекратява, граждансrво, месrожителсrво, месrоживеене до 
раздялата, семейно положение при сключване на брака, поредносr на развода, образование, 
специалносr и професия. 

Вътрешната миграция на населението се обхваща с признаците месrорождение, 
месrожителсrво, образование, адрес на ново месrоживеене, цел на пребиваване, 
продължителносr на заселване, дата на присrигане, crapo месrоживеене, семейно положение, 
заселващи се с лицето деца под 16 години. 

На насrоящия етап същесrвуват извесrни различия в някои от използваните показатели за 

населението в България и съответните показатели, · изчислявани в сrраните от Европейския съюз. 

Те са главно от методологически и организационен характер. Така например, същесrвуват 
методологически различия по отношение на критериите, използвани за определяне на категории

те население - фактическо, юридическо, посrоянно население, временно отсъсrващи и временно 
присъсrващи лица. Същесrвуват обясними различия по отношение на образованието на лицата, 
които се предопределят от различните образователни сисrеми. Същото се отнася и за признака 
семейно положение. Няма единни критерии и по отношение използваните срокове за 

обхващане както на вътрешната, така и на външната миграцията на населението . 
По отношение преброяването на населението и досега не същесrвуват значителни 

методологически различия, особено по отношение на демографските признаци . По отношение 
на социално-икономическите характерисrики на населението при следващото преброяване ще 
се приложат изцяло препоръките на международните сrатисrически организации. 

2. Мерките, които следва да се предприемат за спазване изискванията в областта на 
сrатисrиката на населението трябва да бъдат насочени към : 

- проучване на последните нормативни актове и свързаните с тях методологически 

материали за начина на организиране и събиране на демографски данни; 
- посrигане на максимално съответсrвие между определенията, понятията, дефинициите, 

използвани в нашата сrатисrика за населението с тези използвани в сrраните от Европейския съюз; 

- уточняване на признаците, с които задължително следва да бъдат характеризирани 
лицата; 

- запазване конфиденциалния характер на първичната информация. 
3. Евентуалните пречки, които могат да възникнат са от необходимостта да се променя 

нормативната база на интегрираната сисrема ЕСГРАОН - Т ДС или от промени, налагащи се в 
първичната документация на сисrемата. 
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4. Графикът във времето за осиrуряване на пълно спазване на изискванията зависи от 
промените, които евентуално следва да бъдат извършени, от техния обем и знач.имост. 

Други институции извън системата на НСИ, които осъществяват дейности по набирането, 
обработката и разпространението на официални статистически данни за населението са: 

1. Министерство на териториалното развитие и строителството - Управление "ГРАО"; 
2. Министерство на вътрешните работи; 
3. Министерство на правосъдието; 
4. Министерство на здравеопазването; 
5. Национално бюро за териториално убежище и бежанците . 

Статистика на труда и доходите 

Сегашна ситуация 

1 . Извършват се тримесечни и годишни наблюдения на заетите и средната работна заплата в 
обществения сектор и частните фирми на двустранно счетоводство . 

2. Наблюдение на работната сила. 
Методологията, концепциите и дефинициите на отделните категории (икономически активни, 
заети и безработни) са съобразени с препоръките на МОТ и други международни организации. 
Те осиrуряват данни за броя и основните демографско-икономически характеристики на ико
номически активните лица (заети и безработни) и лицата извън работната сила общо за страната, 
по области и райони . Пресмятат се коефициенти на активност, заетост и безработица. Ротаци
онната схема дава възможност за изследване на промени в икономическия статус между две 

последователни наблюдения и в рамките на една година. Първото наблюдение е проведено през 
септември 1993 г . , а от 1995 г. - наблюденията са три пъти годишно (март, юни и октомври). 

3. Трудови злополуки. 
Данни за броя и тежестта на трудовите злополуки и причините, които са ги предизвикали, се 
събират шестмесечно и годишно от предприятията на материалната сфера. 

План за бъдещата работа : 
1. Внедряване на НОК и Класификатора на професиите · в сега провежданите наблюдения , с 
което да се осиrури и международна съпоставимост на данните по отрасли и професии. 

Начало : 1996 г . 

2. Методология за отчитане на отработеното време . 
Срок: края на 1996 г . 

3. Преминаване от изчерпателни към извадкови наблюдения на предприятията за получаване на 
тримесечни (респ . месечни) данни за заетостта и средната работна заплата. 

Срок: 1997 г. 
4. Разширяване на въпросника за наблюдение на работната сила с включване на въпроси за 
квалификацията, доходите и други. 

Срок : октомври 1996 г . 

5. Въвеждане на нови източници на информация, базирани на : 
5.1. Репрезентативно наблюдение на предприятията и фирмите за оценка на работната заплата 
по професии 

Срок: 1996 г . 

5.2. Репрезентативно наблюдение на индустрията и услугите за оценка на разходите за издръжка 
на работната сила (Може би като част на 3.1.) 

Срок: 1996 г. 
5.3. Репрезентативно наблюдение на частните земеделски стопанства за оценка на заетостта и 
доходите в селското стопанство. 

Срок: 1996 

Статистика на домакинските бюджети 

Наблюдението на домакинските бюджети в България се осъществява чрез представителна 
извадка от 6000 домакинства. По принцип, домакинствата се избират в началото на календарната 
година и се наблюдават ежемесечно до края на годината, след което се формира нова извадка 
от домакинства. На практика в изследването са представени всички прослойки и етнически групи 

от населението, населяващо територията на страната. Наблюдението на бюджета на всяко 
отделно домакинство се основава на балансовият метод, което предполага постигане на 
равенство между приходите и разходите на домакинствата. В изследването на домакинските 

бюджети са дефинирани 29 илочници на доход и 478 позиции на разходи (123 за хранителни и 
346 за нехранителни стоки), характеризиращи финансовото състояние на домакинствата в 
условията на пазарна икономика. 

Инструментариума за наблюдение на домакинските бюджети в България е съобразен с 
международните класификации и номенклатури. Данни от наблюдението на домакинските 
бюджети се използват в Програмата за Европейски сравнения и при информационното 
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' осиrуряване на Проекта 11 LIS11 (Luxembourg lncome Study). Записи с индивидуални данни за 
домакинствата и техните бюджети се изпращат при поискване и се използват за анализите на 
Световната банка, OECD и други международни организации. 

В оперативен порядък, изследванията на домакинските бюджети в България могат да се 
хармонизират по основни позиции с изследванията, провеждани в тази област от страните членки 
на ЕВРОСТАТ през следващите 2-3 години. 

Социална статистика 

Изследванията на НСИ в областта на социалната статистика обхващат дейностите в 
сферите на образованието, културата, научните изследвания, правораздаването и здравеопаз
ването. 

В областта на образованието НСИ ежегодно провежда изчерпателни статистически из
следвания, които обхващат предучилищното образование, основното и средното(вкл. и профе
сионалното) образование, висшето образование, осъществявано в колежите и университетите. 
Събираните данни съответстват методологически на международните изисквания и след об
работка се публикуват и предоставят на широк кръг потребители у нас, а също така ежегодно се 
предоставят на ЮНЕСКО и УНИЦЕФ чрез специализираните им въпросници. Съществуват някои 
трудности при подготовката на международно съпоставими данни, породени от спецификата на 
образователната система в България, но те се преодоляват чрез преизчисления, извършвани от 
НСИ, а също така чрез хармонизиране на законодателството в областта на образованието с това 
на европейските страни, какъвто е случая със Закона за висшето образование. 

В ход е изпълнението на съвместен проект на НСИ и ЕВРОСТАТ за периода 1995-1996 г. в 

областта на развитието на статистиката на образованието и културата. Данните за населението по 
степени на образование, включително и за неграмотните лица, се включват в програмата на 
преброяването на населението(последното е проведено през 1992 г.). 

Аудиовизуалните дейности се характеризират чрез информация за броя на компаниите -
производителки на филми, броя на произведените филми, разпространение на пълнометражните 
филми, броя на киносалоните, броя на местата в киносалоните, посещаемост в киносалоните и 
постъпления . Информацията за броя на компаниите - производителки на филми и за 
разпространението на пълнометражните филми се получава от Националния филмов центьр, а 
останалата информация се събира и обработва от НСИ. 

Информация за броя на звукозаписните компании и приходите от продажби на компакт
дискове, касети и други за първи път ще се събира и обработва в НСИ в края на 1996 г. 

В областта на статистиката на културата се провеждат изчерпателни ежегодни 
наблюдения, които обхващат дейността на кината, театрите, библиотеките, читалищата, 
филмовото производство, музеите; радио- и телевизионните програми; книгоиздаването и печата. 

Публикационната дейност в областта на статистиката на културата се характеризира с две 
специализирани публикации „Култура" и „Книгоиздаване и печат", които се издават ежегодно . 
Събираната информация в областта на културата съответства методологически на международ
ните изисквания и след обработка се предоставя на широк кръг потребители у нас, а също така и 
на ЮНЕСКО и на Европейската Аудиовизуална Обсерватория чрез специализирани въпросници. 

В областта на научноизследователската дейност, НСИ провежда годишни изчерпателни 
статистически изследвания, които обхващат броя и степента на заетост с научна дейност на 
различните категории персонал(изследователи, технически и персонал с подобни функции и 
помощен персонал), а също така и завършените научноизследователски задачи. Изследването се 

провежда в съответствие с изискванията и препоръките на методическото ръководство 

„Фраскати" . Спазено е основното изискване данните за заетите с научноизследователска дейност 

категории персонал да се представят чрез еквивалент на пълна заетост. 

В областта на правораздаването НСИ провежда реrулярно изследване за престъпленията, 
завършили с осъждане и за осъдените лица по наказателни дела от общ и частен характер . 
Източник на данните са следствените служби и съдилищата. Информацията се публикува в 
общите издания на НСИ и в специализирано издание. НСИ предоставя данни за престъпността 
на различни международни организации като ООН, УНИЦЕФ и др. 

Статистическите изследвания в областта на здравеопазването се провеждат ежегодно от 
НСИ и от Националния центьр по здравна информация към Министерството на здравеопазва
нето. Тези изследвания обхващат всички основни аспекти на системата на здравеопазването: 

а/възпроизводство на населението, включително раждаемост, вътреутробна смъртност, 
смъртност на новородените и други. 

б/заболеваемост- обща и за някои социално значими заболявания, заболеваемост с 
временна нетрудоспособност и други 

в/първична инвалидност 
г/причини за смърт 
д/ресурси на здравеопазването здравни заведения, персонал, разходи за 

здравеопазването и др. 

Изучаването на заболеваемостта и смъртността по причини се извършва с използването на 
9-та ревизия на Международната класификация на болестите. 
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НСИ, съвмеоно с Миниоерово на здравеопазването, подготвя провеждането на специал

но еднократно изследване на здравното съоояние на населението чрез интервю. Статиоическият 
инорументариум за това изследване е изготвен в съответствие с методологическите материали и 

препоръки на ЦСБ на Холандия, на Регионалното бюро СЗО за Европа и на организацията 
„Евроревес" . Общо цялооната методическа подготовка на изследването се провежда в рамките 

на съвмеоен проект на НСИ и ЕВРОСТ АТ по оатиоика на здравеопазването. 

Данните за здравеопазването в България се публикуват ежегодно в специализирана 
съвмеона публикация на НСИ и на Миниоерство на здравеопазването . НСИ предооавя данни 

за здравеопазването на различни международни организации като СЗО, ООН, УНИЦЕФ и др. 
Социалната оатиоика в България напълно задоволява потребнооите от информация в 

ораната и се развива в тясна координация със съответните миниоерова. Години наред при 

подготовката на оатиоическия инорументариум за реrулярните и периодичните изследвания се 

спазват ориктно препоръките на международните организации като СЗО, ЮНЕСКО и 
Конференцията на европейските оатиоици, а напоследък - и на ЕВРОСТАТ и ОИСР. 
Сътрудничеовото с ЕВРОСТ АТ в областта на социалните оатиоики придоби особено значение 
през последните четири години, когато с техническата помощ по линия на програмата ФАР се 
разработиха няколко съвмеони проекта, чиято основна . цел беше адаптиране на методологията 
на НСИ с тази на ораните от Европейския съюз. Една от първите стъпки в това отношение беше 
възприемането на международните класификации на отраслите и на международната оандартна 
класификация на образованието, което дава възможноо за предооавяне на информацията в 
съответовие с изискванията на ЕВРОСТ АТ. Предоои адаптирането на използваните понятия, 

дефиниции и класификации, възприети от ЕВРОСТ АТ, които са в процес на уточнения и 
ревизиране, каквито са случаите със оатиоиката на здравеопазването и образованието. Това 
може да се осъщеови чрез по-интензивни контакти като консултации, работни срещи, семинари, 
както и обособяването на съвмеони изследователски проекти. НСИ счита, че пълната адаптация 
на понятийния апарат в областта на социалната оатиоика ще приключи в края на 1998 г., а 
прилагането на Международната класификация на болеоите - ревизия 1 О, което е от 
компетенцията на Миниоеровото на здравеопазването се очаква да се осъщеови до 2000 г . 

Иноитуции извън сиоемата на НСИ, които събират, обработват и разпроораняват 
официални оатиоически данни в социалната облао: 

- Миниоерово на образованието, науката и технологиите ; 
- Миниоерово на културата; 
- Миниоерство на труда и социалните грижи; 
- Миниоерово на здравеопазването (чрез Националния център по здравна информация); 
- Миниоерство на вътрешните работи; 
- Миниоерово на правосъдието; 
- Главна прокуратура на Република България; 
- Народна библиотека „Св.св. Кирил и Методий" ; 
- Национална следовена служба. 

Статистика на ,уризма 

Събираните понаооящем данни в областта на туризма са : за посещенията на чужденци в 
България, за пътуванията на българите в чужбина, за дейността на средовата за наоаняване, за 
туроператорските фирми, за почивното дело, за ученическия отдих, за развитието на 
физкултурата и спорта и спортната база. От 1991 г. се провеждат анкетни оатиоически 
изследвания на чаоните хотелиерски и туроператорски фирми, а от 1996 г. - анкетно изследване 
за направените от чужденци разходи по време на преооя им в България . 

В практиката са възприети и се прилагат съобразно българските условия препоръките на 
Световната организация по туризъм относно дефинициите, класификациите и номенклатурите в 
областта на туриоическата оатиоика. 

НСИ е в съоояние да предооавя данните, които се изискват от ораните-членки, по почти 

всички показатели, като методологията на голяма чао от тях съвпада напълно, а при други (напр . 

средова за наоаняване, които не същеовуват като разновидноо в България) - са налице 
различия, породени от специфични особеноои. За друга група показатели все още не 
същеовуват обективни предпооавки за тяхното отчитане или за тях отговарят други оруктурни 
звена на НСИ. 

В тази облао до момента не са осъщеовявани конкретни съвмеони проекти по линия на 
ЕВРОСТ АТ, като се изключат 2 учаоия в реrулярните срещи на ораните-членки в Люксембург. 
Планирано е през 1996 г. да започне изпълнението на проект с Иноитута по оатиоика на 

Португалия, който включва консултации и по оатиоика на туризма. 
Възможното най-пълно доближаване до изискванията на ЕВРОСТ АТ по отношение на 

съпооавимостта на показателите може да се пооигне до 2000-2003 г. при условие, че се се 

окаже техническа помощ по разработването на оатиоически наблюдения, които ще попълнят 
липсващите ни показатели. 

Други ведомова, работещи в областта на официалната оатиоика на туризма са: Комитета 
по туризъм, Български съюз за физическа култура и спорт, Български футболен съюз, Български 
туриоически съюз, Съюз на българските автомобилиои, Съюз на ловците и риболовците в 
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България, Български съюз ·за технически спортове, а също така и от някои браншови организации 
(на частните хотелиери и ~уроператори). 

(и) регионална статистика; 

Националната статистическа информационна система, освен макропоказатели за страната1 
разработва и публикува статистически данни и в регионален аспект. Т яхнато съдържание се 
определя от предмета и обекта на статистическите наблюдения и методологическите 
възможности за тяхното изчисляване . Регионалните изходи се определят предимно от 

съществуващото административно-териториално деление на страната . 

Съгласно приетите закони за териториалното и селищно устройство на страната и местното 

самоуправление и местната администрация, Република България е разделена на 9 области и 255 
общини. С тези закони се регламентират и техния статут и функции . 

Областите са административно-териториални единици, чрез които се осъществява 
децентрализация на централната изпълнителска власт и които осъществяват регионалната 

политика на държавата. 

Общините са основни административно-териториални единици, в които се осъществява 
местното самоуправление . Техните ръководни органи се избират пряко от населението, което 
живее на тяхната територия . 

Принципно информацията за демографските процеси, социалната инфраструк~ура и 
околната <:=Реда се разработва до ниво общини, а за отделни показатели - до ниво населено 
място. Информацията за дейността на стопанските субекти и заетостта на работната сила се 
разработва на ниво област. Изключение прави групата на макропоказателите, характеризиращи 
финансовата дейност, които изискват разработването на специална методология за тяхното 
изчисляване в регионален аспект. 

Процесът на изграждането на необходимите информационни стандарти за осигуряването 
на автоматизирана обработка на информацията и изграждането на регионални бази от данни в 
системата на държавната статистика е започнал. Понастоящем, съгласно решение на 

правителството, в НСИ се разработва Единен класификатор на административно-териториалните 
единици. При неговото изграждане са залегнали принципите, възприети при дефинирането на 
Номенкла~урата на териториалните единици за статистиката (NUTS) за страните от Европейския 
съюз. В това отношение вече е осъществено конкретно взаимодействие с Евростат. Това ще 

позволи нашата страна да участва в сътрудничеството на страните от Централна и Източна Европа 

с Европейския съюз при събирането на статистическа информация на регионално ниво. 
За развитието на регионалните статистики и осигуряване на статистическа информация за 

социалната инфраструк~ура, демографските процеси и поземления фонд, започна изготвянето на 
проектни решения за изграждането на Държавен регистър на населените места. Той ще позволи 

да се прилагат пространствени критерии при изследване на социално-демографските процеси в 
териториален разрез. 

Териториалното отнасяне на стопанските субекти и получаването на статистическа 
информация за тяхната дейност ще се реши чрез изграждания в НСИ Единен държавен регистър 
на стопанските субекти „БУЛСТАТ". 

При изграждането на регистрите се осигурява необходимата хармонизация с 
националните регистри на страните-членки на Европейския съюз, като се използват понятия, 

стандарти и базови класификации, Щ>зприети от тях. 
За преодоляване на някои ограничения, породени от прилагането на административните 

критерии при регионалните изследвания, основно направление в реформата на българската 
статистика е изграждането на географска информационна система. При нейното поетапно 
създаване ще се използват проектните и програмни решения на създаваните в статистическите 

служби на страните от Европейския съюз географски системи. В тази връзка особено полезно е 
сътрудничеството по проект BG-93180103 по линия на FAR. 

Съобразяването и използването на приетите европейски информационни стандарти и 
дефиниции на статистическите показатели ще позволи на българската държавна статистика да 
използва опита на европейските статистически служби в своето развитие, да осъществява 
равностойно партньорство при обмена на статистическа информация и ускоряване на процеса 
на интегриране на страната в европейските струк~ури. 

При събирането, обработката и публикуването на официална статистическа информация в 
регионален аспект се използват информационните системи и на други ведомства. Информацио
нен обмен на такава информация се осъществява между НСИ и: 

Министерството на териториалното развитие и строителството (МТРС); 

Национален център по териториално развитие и жилищна политика към МТРС; 

Национален център по кадастър към МТРС 

Министерство на земеделието 

Национална служба по заетостта към Министерството на труда и социалните грижи. 

(к) селскостопанска статистика; 

Развитието на селското стопанство в Република България през годините на прехода към 
пазарна икономика се характеризира от една страна с ликвидация на старите организационно-
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производствени оруюури, а от друга - с изграждането на нови оруюури, но с много по-бавен 
темп. 

Обект на оатиоически изследвания в селското оопаново сега са около 2 млн. чаони 
земеделски оопанова и над 5000 държавни, кооперативни и други предприятия. 

Характерно за сегашното съоояние на селското оопаново е сравнително големият брой 
чаони оопани с малки размери земя. От близо 2 млн. чаони земеделски оопани - 86 о/о 
оопанисват до 10 дка и само 1 о/о - над 50 дка земя . 

Статиоиката на селското оопанство ежемесечно отчита хода на аграрната реформа, а 
тримесечно - приходите, разходите, заетите лица, брой животни, животинска продукция и други 
показатели. Периодично се наблюдават и засетите и засадени площи, средните добиви, 
производовото и използуването на земята. Разработват се натурални и оойноони баланси на 
раоителните и животинските продукти, брутна продукция, междинно потребление и добавена 
оойноо по текущи и съпооавими цени. 

Като цяло, оатиоиката на селското оопаново организира и отговаря за събирането, 
обработката, съхранението и използуването на информацията за селското оопанство . 

Миниоеровото на земеделието и хранителната промишленоо не се занимава със 

оатиоическа дейноо, а периодично събира оперативно-технологична информация, с която 
обслужва ръководовото на миниоерството. 

Реформата на оатиоиката на селското оопаново се характеризира с внедряването на 
международните оатиоически оандарти, провеждане на нови наблюдения (извадкови), 
усъвършенствуване организацията на оатиоическите изследвания, технологията на събиране, 
обработка, разпрооранение и съхранение на оатиоическите данни и информационното 
обслужване на потребителите . 

През 1992 r. бе разработена програма за оратегията и методологията на оатиоическите 
изследвания в селското оопаново в условията на преход към пазарна икономика. 

От 1992 r. брутната продукция, междинното потребление и добавената оойноо се 
разработват по СНС, а от 1994 r. се правят прогнози по тримесечия, които в края на годината се 
ревизират по предварителни и окончателни данни . 

От 1994 r. редовно се провеждат извадкови наблюдения за уоановяване размера на 
засетите площи за културите и заетите лица в чаоните земеделски оопанова, за производовото 

и някои балансови показатели в раоениевъдовото ~ разходите в чаоните земеделски 
оопанова, а от тази година - извадкови наблюдения и в животновъдовото. 

През 1996 r. започна подготовката за учаоието на НСИ в пилотния проект МARS & ERA -
подпроекта МARS - 3, финансиран от Комисията на Европейския съюз, който включва 
наблюдение на площите и прогнозиране на добивите от някои основни земеделски култури чрез 
анализ на сателитни снимки. 

В хода на преуоройовото на оатиоиката на селското оопаново същеовена помощ бе 
оказана от по линия на програма ФАР и от Националната служба по селскооопанска оатиоика 
при Департамента по земеделие на САЩ. 

По линия на Програма „ФАР" НСИ бе включен в Проекта за селскооопанска пазарна 
информация и оатиоика (,,АМИС"), чиято основна задача беше създаването на информационни 
звена и разширяване ролята на селскооопанската оатиоика. Програма „ФАР" финансира 
закупуването на нови компютърни сиоеми и програмни продукти, както и създаването на ре

гистър на чаоните земеделски оопанова, който включва като единица на наблюдение всяко 
чаоно земеделско оопаново, притежаващо земя, животни, техника за извършване на 

селскооопански услуги, както и чаоните селскооопански сдружения. Този регистър 

предоавлява генерална съвкупноо за извадковите наблюдения в чаония сектор . 

През 1992 r. започна двуоранно сътрудничеово между НСИ и отдел „Статиоика на 
селското, горското и рибно оопаново" и НССС към Департамента по земеделие на САЩ, в 
резултат на което бе разработена методология и създадена организация за провеждане на 
извадкови наблюдения в чаоните земеделски оопанова. 

(л) статистика в околната среда 

При отговорите в областта на оатиоиката на околната среда НСИ бе ръководен от 
следните основни групи показатели - характеризиращи възможността за възприемане на 

европейските оандарти: 

1 . Обработка и съхранение на оатиоическите данни в съответовие със съвременните 
оандарти: 

- Статиоиката на околната среда разполага с база данни съдържаща информация на 
ниво отчетна единица. Така информацията може да се arperиpa според индивидуалните 
изисквания на потребителя - в случая ЕО. 

- Данните в базата са геокодирани, а индивидуалните данни са геокодирани до ниво 
населено мяоо, като е осигурена възможността за проорановен анализ, както вътре в ораната, 

така и за ораната в рамките на по-големи географски райони (Европа). 
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- Част от базата данни за околната среда по сьщесrво може да се разглежда и като 
специализиран регисrьр на емисионните източници, който с времето може да стане част от 

Европейски регисrьр . на емисионните източници. 
2. Използване на сьвместима сьс стандартите на ЕО методология на статистическите 

наблюдения - номенклатури, класификатори и дефиниции на показателите. Околната среда е 
сравнително нова област за статистическите изследвания, поради което в момента тече процес на 
сьздаване на международни стандарти . 

- От 1996г. статистиката на околната среда използва адаптиран за България вариант 

на отрасловия класификатор NACE. Данните, агрегирани по отраслов признак, ще бъдат напълно 
сьпоставими сьс сьответните данни на ЕО. 

- За нуждите на наблюдението на емисиите в атмосферата се използва 
номенклатурата на процесите - емисионни източници SNAP. Емисиите се изчисляват по 

методологията на ЕО - CORINAIR. 
- В основата на наблюдението за водите е залегнал понятийния апарат на стандарт

ната класификация на ООН. Отчетени са и преобладаващите в ЕО методологически виждания . 
Статистическото наблюдение на отпадъците се провежда сьобразно 

преобладаващите в ЕО методологически виждания. Вероятно за в бъдеще ще бъде възприет сега 
сьздавания от ЕВРОСТ АТ Европейски каталог на отпадъците - EWC. 

- Изучаването на екологическите разходи и инвестиции е в тясна зависимост от 

промените в счетоводната практика в страната и прилагането на европейските стандарти в тази 

област. 
3. Координация с други ведомства работещи в областта на околната среда и 

представляващи източници на специализирана информация . 
Друг специализиран източник на информация е Министерството на околната среда. В 

някои области сьтрудничеството между двете ведомства се основава на подписани 
споразумения . Най-общо, НСИ сьбира информация чрез масови наблюдения, основаващи се на 
информация за стопанската дейност на предприятията. От друга страна МОС, освен контролните 
си функции, извършва инструментални наблюдения за сьстоянието на околната среда 
посредсrвом националната мрежа за мониторинг. 

4. Наличие на хармонизирана с европейските стандарти законодателна база, която да бъде 
в основата на провежданите от статистиката наблюдения . 

Освен действащите до момента Закон за околната среда и Закон за чистотата на 

атмосферния въздух предстои да бъдат прити от НС и редица специализирани закони, като такъв 
за водите (проект), за отпадъците (проект) и др. Проектите на тези закони са сьобразени с 
международните изисквания . С приемането на нормативните документи, редица затруднения 

при провеждането на наблюденията ще бъдат премахнати . 
5. Сътрудничесrво с международни организации. 
Статистиката на околната среда е включена в програмата за сьвместна работа между НСИ 

и ЕВРОСТАТ. Това сьтрудничество, освен че способства за възприемане на стандартите на ЕО, 
посредством трансфера на методологии спестява и време, и усилия, които в противен случаи 
биха били изразходвани за собствени разработки. Последното е много важно, особено като се 
имат предвид ограничените ресурси, с които разполага статистиката на околната среда. 

2~ Молим ви също така да предоставите информация за законодателните и други 
мерки, които се предприемат за гарантиране на качеството на официалната 
статистика, особено от гледна точка на надеждност, навременност, независимост 
и обективност, както и във връзка с поверителността на източниците на данни -
граждани и стопански единици. 

Създаването и усъвършенствуването на законовата основа на официалната статистика е от 
особено значение за организацията на статистическата дейност и важен елемент от цялостната 
реформа в нея. Основна причина за това е процесът на едновременно осъществяващи се 
промени в различните области от социално-икономическият живот в страната и необходимостта 
от сьгласувана законова и нормативна уредба на статистическата дейност, която се извършва в 
същесrвуващите или новосъздаващи се звена на официалната статистика. 

Законовата база на официалната статистика включва : 
- закон за статистиката 

- други закони или нормативни документи, които регламентират провеждане на статис-

тическата дейност от министерства и ведомства и от други административни служби, както и 
осигуряване на информационно взаимодействие между звената на официалната статистика . 

Дейността на НСИ се осъществява в съответствие с: 
- Закона за статистиката 

- вътрешни нормативни документи/правилници, указания и други/ 
- национални статистически стандарти (статистически методологии, методики, класифи-

кации, номенклатури, понятия и други) 
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Законът за статистиката „урежда статута и дейността на органите на статистиката и 
взаимоотношенията им с юридическите и физическите лица при извършване .на статистическа 
дейност". Тя се извършва от Националния статистически институт, териториалните статистически 

бюра (ТСБ) и от юридически и физически лица при съблюдаване на правата и задълженията по 
нея. Следователно не съществува монопол на държавно статистическо учреждение върху 

статистическата дейност в страната. Законът дефинира и обхвата на статистическата дейност - съ
бирането, обработването, анализирането, съхраняването, предоставянето и публикуването на 
статистическата информация. 

Законът определя статута на НСИ като държавно учреждение, което осъществява 

статистическа дейност в страната . Негови поделения са 28 териториални статистически бюра. 
Наименованието на държавното статистическо учреждение отразява неговите функции и 

задачи от гледна точка на съдържателните аспекти на дейността . Приоритетно се развива 

статистическата методология, аналитичната и прогнозна дейност. 

Подробно са посочени основните функции и задачи на НСИ по отношение на статисти
ческата дейност, като се отделя внимание на спазване изискванията към нея, на провеждането на 

преброявания, на международното сътрудничество. 
Съгласно закона председателят и неговите двама зам.-председатели се избират от 

Парламента. Регламентиран е статута и състава на Висшия статистически съвет, като съвещателен 

орган, който дава мнения, оценки и предложения по различни аспекти на статистическата 

дейност. 

В закона са определени правата и задълженията при извършване на статистическа дейност 

от гледна точка на обхвата на изследванията по които респондентите предоставят данни на НСИ, 
начина на участие (задължително или доброволно), подходите при предоставяне на данни . 
Подробно се регламентира опазването на тайната на статистическите сведения за отделните 
юридически и физически лица. 

В последната глава са посочени административно-наказателните мерки при осъществяване 

на статистическата дейност от НСИ . 

Вътрешните нормативни документи за системата на НСИ имат за цел да осигурят 
регламентирани правила и нормативни изисквания относно най-съществените аспекти от 

дейността на НСИ . Те се утвърждават от Председателя на НСИ и са детайлизация и 

конкретизация на принципни постановки от Закона за статистиката . По-важните нормативни 

документи от този тип са: 

- Правилник за дейността на НСИ. В него са регламентирани основните права, задължения, 
функции и задачи на ръководството на НСИ, на консултативните органи (висш статистически 
съвет, Колеrиум, Председателски съвет, Учебно-методически съвет и Издателски съвет), на 
структурните звена от ЦУ на НСИ по дирекции и отдели, на НСА, Статистическо издателство и 

печатница, ТСБ . Подробно са дефинирани връзките и взаимоотношенията между отделните 
структурни звена в системата на НСИ. 

- Правила за реда и условията за заемане на длъжностите в системата на НСИ, които 

подробно определят реда и начина за подбор на кандидатите . 
- Правилник за реда на информационното обслужване на потребителите на статистическа 

информация и реда за формиране на цените на статистическите информационни продукти . 
Освен реда и технологията за информационно обслужване на потребителите този документ 
регламентира и начина за представяне на статистическата информация по отделни групи статис
тически информационни продукти и услуги на различните потребители от страната и чужбина. 

- Технология за осъществяване на контролна дейност в НСИ . Тя създава необходимите 
методически и организационни предпоставки, начините и средствата за осъществяване на 

контролната дейност, като се регламентират и основните конкретни задължения на различните 

звена в системата на НСИ . 

- Правилници и наредби за използване, актуализация и помърж~не на национални 
класификации и номенклатури . 

- Правилник за реда и начина на изграждане, помържане, актуализиране и използване на 

Единния държавен регистър на стопанските субекти „БУЛСТАТ" в Р. България (утвърден с Поста
новление N 2-6 на МС от 30 октомври 1995 r.). В този правилник подробно се определят обхвата 
на регистъра, основните функции и задачи, съдържание, вписване в регистъра, актуализацията, 
съхранението, организацията и управлението, приходите и административно-наказателните 

разпоредби. 
Законовата и нормативна уредба като цяло регламентира статистическата дейност в 

условията на пълна прозрачност, както и ролята на трите страни при осъществяване на 

статистическата дейност: производители, респонденти и потребители 
НСИ, като най-мощният производител на официална статистическа и_нформация има 

ясно и точно дефинирани функции, задачи и отговорности. Те намират конкретизация и 
детайлизация в плана за статистическите изследвания. Съгласно чл. 5(1) от Закона за статистиката 
Председателят на НСИ ежегодно внася за утвърждаване в Народното събрание план и отчет за 
статистическите изследвания . Предварително Висшият статистически съвет обсъжда плана и 
отчета и съгласно чл. 11/2/ от Закона и дава мнения, оценки и препоръки по плана, програмите и 
отчета за статистическите изследвания . 
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' Програмите за статистически изследвания имат стратегическо значение при изграждане на 

правилата за статистическата дейносr. В тях се включва подробна информация за целта, задачите, 
предмета, обекта, съвкупностите, единиците, групировките, методологическите принципи, 
организацията на провеждане на изследванията, контрола, обработката на резултатите и 
статистическите процедури, които се използуват при arperиpaf1e на информацията, формите на 
разпространение на статистическите данни. Критериите за включване на различните изследвания 

от икономическата, социалната сфера и демографията в плана на НСИ са целесъобразност, 
необходимост и полезност на обществото. · 

Законовата и нормативна уредба, както и правилата за статистическа дейност определят 
респондентите, данните, които се изискват от тях, формите на изследванията (изчерпателна или 
извадкова), принципите на участие (доброволно или задължително), правата, задълженията и 
санкциите при провеждане на изследванията. Провеждането на изчерпателни преброявания (на 
населението, в селското стопанство или в други сектори) се извършва съгласно конкретни 

нормативни документи, в които се регламентират взаимоотношенията на страните . 

Потребителите имат фундаменталното право да бъдат информирани за резултатите от 
статистическите изследвания и програмите, по които те са проведени, без предварителен подбор 
от гледна точка на техните интереси и цели. 

Законът за статистиката, вътрешните нормативни документи, националните статистически 

стандарти, програмите на статистическите изследвания и другите елементи от правилата за 

провеждане на статистическата дейност в НСИ и ролята на респонденти и потребители при 
организацията и функционирането на официалната статистическа система гарантират спазването 

на следните основни принципи, които са с първостепенно значение при провеждане на 

цялостната реформа в статистиката : 
- независимост, която се определя от ста,уrа на държавния статистически орган (чл. 2 от 

Закона) . От съдържателна гледна точка тя се проявява в пълната самостоятелност по отношение 

на методологията, организацията, информационните технологии и функционалната структура на 
НСИ, а също и инвариантност във връзка с институционалната структура на официалната 
статистика и административно-териториалното устройство в страната; 

- обективност, която изисква стриктно спазване на регламентираните правила и адекватно 
отражение на действителността. В този смисъл дейността на НСИ се базира на статистическата 
наука и на международните понятия, стандарти и класификации. Съгласно чл. 7 от Закона „НСИ 
извършва статистически изследвания при спазване на изискванията и решенията на статистически 

и други международни организации" ; 

- конфиденциалност на индивидуалните статистически сведения, която е гарантирана с 
чл. 18 и 19 от Закона. На практика се помържа такава организация на статистическата дейност, 
от етапа на наблюденията до разпространението на резултатите , която има за цел спазването на 

този принцип; 

- прозрачност на статистическата информация, която е залегнала в чл. 6 (4) от Закона за 
статистиката - ,,НСИ „публикува статистическа информация чрез общи и специализирани издания 
и чрез средствата за масово осведомяване" . Публикуват се също така и всички вътрешни 
нормативни документи, национални статистически стандарти, програмите на изследванията и 

други елементи от правилата за провеждане на статистическата дейност в НСИ за запознаване на 

обществеността с правния режим. 
Цялостната издателска и публикационна дейност в НСИ е подчинена на единна политика и 

единни принципи към потребителите и респондентите . 

В дейността си НСИ се ръководи от „Основните принципи на официалната статистика на 
страните в региона на Икономическата комисия на ООН за Европа, приети на 47 сесия на 
Комисията през април 1992r. 

Най-общо очертаните основни принципи: независимост, обективност, конфиденциалност 
и прозрачност създават и помържат доверието на обществото към официалната статистика . В 
тази връзка те имат принципно фундаментално значение, което е особено важно сега в етапа на 
реформата в статистическата система. 

З. В редица случаи статистически данни се набират от други институции, различни 
от Националния статистически институт. За да се представи пълна картина на 

системата на официалната статистика, молим да опишете институционната 
структура във връзка с набирането и обработката на данни и разпрост
раняването на официална статистика във вашата страна. Включете списък на 
конкретните отговорности на всяка институция. 

Официалната статистика в България включва: 
- дейността на НСИ, която е регламентирана със Закона за статистиката; 
- статистическа дейност на министерства и ведомства (която също е регламентирана в 

съответни закони или други други нормативни документи); 
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- статистическа дейност на някои държавни административни служби, която пряко е 
свързана с тяхната основна дейност, например Националната служба по заетостта събира 
статистически данни за пазара на труда. 

Официалната статистика на министерствата и ведомствата (т . нар. ведомствена статистика) 
и административната статистика представляват съществен информационен ресурс на национал
ната официална статистика. НСИ като координатор на национално ниво използва тази инфор
мация при характеризиране редица явления и процеси от икономическата и социалната сфера. 

НСИ , най-мощното и единствено обособено звено на официалната статистика в Р 
България има важна координираща роля при изграждането и усъвършенствуването на цялостната 
система на официалната статистика на национално равнище . 

Ежегодно по традиция в НСИ се прави преглед и съгласуване на цялостната статистическа 
документация с други звена на официалната статистика . По този начин се осъществява коорди
нация във фазата на пi\аниране на изследванията и пре приемане на програмите за конкретните 
наблюдения, които ще се провеждат от НСИ. Обсъждат се и конкретните информационни 
потребности на другите звена на официалната статистика. Обработките на статистическите 
сведения и разпространението на официалните статистически данни също се съгласува с цел 
осигуряване на единство, комплексност и интеграция на данните . 

Съществено значение за координацията на официалната статистика има и внедряването на 
националната система от квалификации и номенклатури за икономиката в цялостния 
документооборот на страната, във ведомствените и административните информационни системи, 
т.е . в сферата на официалната статистика. Друго мощно координационно средство е ЕДРСС 
,,БУЛСТАТ". Както вече беше разгледано в т. 1 базисният статистически инструментариум, 
разработен от НСИ , има за цел осигуряване на съвместимост със статистическата база на ЕС. 

списък 

на основните институции, които извършват официална 
статистическа дейност 

1. Министерство на вътрешните работи 
2. Министерство на здравеопазването 
3. Министерство на земеделието и хранителната промишленост 
4. Министерство на културата 
5. Министерство на образованието, науката и технологиите 
6. Министерство на околната среда 
7. Министерство на отбраната 
8. Министерство на правосъдието 
9. Министерство на промишлеността 
1 О. Министерство на териториалното развитие и строителството 
11 . Министерство на транспорта 
12. Министерство на труда и социалните грижи 
13. Министерство на търговията и външноикономическите развитие 
14. Министерство на финансите 
15. БНБ 
16. Комитет по горите 
17. Комитет по енергетика 
18. Комитет по пощи и далекосъобщения 
19. Комитет по туризма 
20. Национална комисия по цените 
21 . Агенция по приватизация 
22. Патетно ведомство 
23. Главна прокуратура на Р България 
24. Национална следствена служба 
25. Национално бюро за териториално убежище и бежанците . 


