
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 
 

ВЪПРОСНИК 
 

Попълва се от организации, кандидатстващи за достъп до 
анонимизирани индивидуални данни, които НСИ може да предостави за 
целите на научната работа съгласно чл. 26а от Закона за статистиката. 
 
1. Кандидатстваща организация  

(Моля, запишете наименование)  
 

 

2. Вашата организация е: 
(Моля, въведете „ДА“ на съответния ред, който съответства на вида на 
Вашата организация) 

 
1. Висше училище  
2. Научноизследователска институция  
3. Юридическо лице, чиято основна дейност са научните 

изследвания  

4. Юридическо лице, което има обособено звено/звена за 
научни изследвания  

5. Държавна институция  
6. Неправителствена организация  
7. Международна организация  
8. Друга  

 
3. Удостоверяване на статута и дейността на Вашата организация 

 (Моля, въведете „ДА“ на съответния ред, който отговаря на статута и 
дейността на Вашата организация, и приложете необходимия/те 
документ/и) 
 

1. Правен акт за създаване   
2. Списък на основните акционери, техните дейности и 

адреси  

3. Списък на членовете на Борда на директорите, 
техните дейности и адреси   

4. Организационна схема - мястото на звеното/звената, 
които ще провеждат изследването   

5. Основни цели и дейност  
6. Източници на финансиране  
7. Минали и настоящи изследователски проекти 

- Предмет на изследването 
- Дата и място на провеждане на изследването 
- Финансиране на изследването 
- Публикации на резултатите 

 

8. Упълномощено лице, което представлява 
организацията при предоставянето на достъп (име, 
длъжност, адресни данни)  

 



 
4. Гаранции за опазване на тайната 

(Моля, отговорете с „ДА“ или „НЕ“ за всеки ред) 
 

1.  Персоналът, участващ в изследователския проект, ще 
бъде подложен на проверка за сигурност  

2. Персоналът ще подпише клетвени декларации за 
опазване на статистическата тайна съгласно чл. 27,  
ал. 1 от Закона за статистиката 

 

3. Ще бъдат налагани дисциплинарни наказания на 
служители от организацията, които биха поискали от 
персонала с достъп каквато и да било информация, 
свързана с индивидуални записи  

 

 
5. Моля, посочете каква е техническата и технологичната защита на 

данните, които ще Ви бъдат предоставени 
(Моля, запишете „ДА“ на съответния ред) 
В случай на положителен отговор моля, опишете средствата за 
техническа и технологична защита по-долу. 

 
1. Описание на компютърната система, използвана от 

изследователското звено  

2. Поддръжка и управление на компютърната система, 
използвана при обработката на данните   

3. Описание на мрежата на изследователското звено 
(Firewalls, антивирусна защита, защита и разкриване 
на нерeгламентиран достъп, сигурност на 
електронната поща и т.н.) 

 

4. Осигуряване на безопасно съхранение на 
обработваните данни  

5. Предотвратяване на неоторизирано копиране на 
данните  

 
Описание на средствата за техническа и технологична защита 
(Моля, опишете)  
 
 
 

 
6. Разпространение на резултатите от обработените данни 

(Моля, опишете политиката по разпространение на резултатите от 
Вашето изследване (публикации, доклади, конференции, интернет 
страница и т.н.) 
 
 
 
 

   


