ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА
СИСТЕМА, 2013 - 2017 ГОДИНА 1

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

МВР, ГРАО,
НАП, НОИ

Тематична област: ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Демографска статистика
Повишаване на качеството на статистическите
данни за населението и демографските процеси
чрез разширяване на обхвата на използваните
административни източници.

1.

2013 - 2017

Производството на
статистически данни за
външната миграция и броя
на населението на страната
в съответствие с Регламент
(ЕО) №862/2007 относно
статистиката на миграцията
и международната закрила.

2

Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация успоредно със Стратегията за развитие на НСС, 2013 - 2017 г., в отговор на възникнали нови
потребности и задачи.
1

1

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

2.

Изграждане и актуализиране на регистър на
адресите/жилищата/домакинствата на базата на
данните от Преброяване 2011.
(Забележка: Задачата изисква участието и на
други дирекции в НСИ.)

2013 - 2017

3.

Разработване и внедряване на система за
демографски прогнози за развитието на
населението по пол и възрастови групи.

2013 - 2015

Очаквани резултати

Създаване на регистър на
жилищата въз основа на
данни от Преброяване
2011.
Осигуряване на
възможност за
актуализирането на
регистъра от съществуващи
в НСИ изследвания и
външни административни
източници.
Приложение на
специализиран програмен
продукт за изготвяне на
демографски прогнози на
населението.

2

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

МВР, НАП,
НОИ, КАД,
АЗ

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

5

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

4.

Поддържане, развитие и разширяване на
функционалностите и възможностите на
Информационна система „Демография” за
производство на статистически данни.

2015 - 2017

5.

Развитие на методологията и внедряване на нови
показатели в съответствие с приоритетите и целите
на Стратегията.

2013 - 2017

Пазар на труда
6.

Проучване на възможността за използване на
административни данни по определени променливи
в Наблюдението на работната сила.

2013

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Разширяване на
наблюдаваните
характеристики на лицата
чрез използване на нови
административни
източници.
Изграждане на нови
първични и крайни
регистри в ИС.
Усъвършенстване на
методологията и
внедряване на нови
показатели в съответствие с
целите и приоритетите на
Стратегията.

НСИ

МОН

НСИ

2

Намаляване на
натовареността на
респондентите.

НСИ

1

Очаквани резултати

3

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

7.

Трудови злополуки и други здравни проблеми,
свързани с работата (допълнителен модул към
Наблюдението на работната сила).

2013

8.

Подобряване на навременността на публикуване и
разпространение на резултатите от наблюдението.

2014

9.

Постигане на по-добра съгласуваност с данните на
националните сметки, както и с изследванията в
областта на социалната статистика.

2014

Очаквани резултати

Осигуряване на
съпоставима информация в
рамките на ЕС за трудовите
злополуки и другите
здравни проблеми,
свързани с работата и
факторите, които ги
обуславят, по основни
характеристики на
заетостта.
Предоставяне на
потребителите на актуална
статистическа информация.
Анализиране,
документиране и
публикуване на причините
за различията между
отделните източници на
информация.

4

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НСИ

1

НСИ

1

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

10.

Усъвършенстване на инструментариума за
събиране на данни за Наблюдението на структурата
на заплатите и за тримесечното изследване на
наетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд.

2014

11.

Положение на мигрантите и техните преки
потомци на пазара на труда (допълнителен модул
към Наблюдението на работната сила).

2014

Очаквани резултати

Подобряване на качеството
на данните, намаляване на
натовареността на
респондентите и
навременността на
разпространение на
резултатите.
Осигуряване на
информация на ниво ЕС за
положението на
мигрантите на пазара на
труда и за пречките,
свързани с участието им на
пазара на труда.

5

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

1

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

12.

Наблюдение на разходите за труд 2012.

2014

13.

Използване на административни източници,
поддържани от НАП и НОИ, с цел намаляване на
обема на информацията, изисквана в
статистическите справки за наетите лица и
Наблюдението на структурата на заплатите.

2015

14.

Организация на работата и работното време
(допълнителен модул към Наблюдението на
работната сила).

2015

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Подробна и съпоставима на
европейско ниво
информация за
разпределението на
разходите на
работодателите, свързани
с наетите лица по трудово
или служебно
правоотношение.
Намаляване на
натовареността на
респондентите.

НСИ

Осигуряване на
съпоставима информация в
рамките на ЕС за
гъвкавостта на работното
време, организацията,
мястото и методите на
работа.

НСИ

6

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НАП, НОИ

2

5 - други причини

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

15.

Други допълнителни модули към Наблюдението на
работната сила съгласно програмата на Евростат.

16.

Експериментиране и постепенно внедряване на
методи за събиране на данни с помощта на
компютър.

2016

17.

Наблюдение на структурата на заплатите 2014.

2016

2016 - 2017

Очаквани резултати

Осигуряване на
съпоставима информация в
рамките на ЕС по
специфични теми, свързани
с пазара на труда.
Подобряване на качеството
на данните и намаляване на
времето за събиране на
информация.
Детайлна и съпоставима на
европейско ниво
информация за
разпределението и връзката
между размера на
трудовото възнаграждение,
индивидуалните
характеристики на наетите
лица и тези на техния
работодател.

7

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

НСИ

2

НСИ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

18.

Активно участие в консултациите на Евростат по
промяната на законодателството по отношение на
Наблюдението на работната сила.

2017

19.

Подобряване на организацията на работа и
квалификацията на анкетьорите, участващи в
наблюдението.
Намаляване на влиянието на неотговорилите върху
резултатите от наблюдението.

2017

Подобряване на обхвата, съдържанието и
качеството на статистическите данни за
образованието чрез използването на
административни източници при съблюдаване на
основните статистически принципи за качество на
информацията. Разработване и внедряване на ИС
„Образование“.

2013 - 2016

20.

2017

Образование и учене през целия живот
21.

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Актуализирано
законодателство, което в
по-голяма степен да
отговаря на нуждите на
потребителите и на
статистическите
изисквания за
производство на качествена
информация.
Подобряване на качеството
на данните.

НСИ

НСИ

2

Подобряване на точността
на данните.

НСИ

2

По-широкото използване
на административни
източници за получаване на
статистически данни
относно дейността на
образователните
институции.

НСИ

8

2

МОН

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

22а.

Проучване на източниците и промяна в
статистическия инструментариум в статистиката на
образованието с оглед предоставяне на информация
на Евростат относно кредитната студентска
мобилност.

2013 - 2015

22б.

Проучване на източниците и промяна в
статистическия инструментариум в статистиката на
образованието с оглед предоставяне на информация
на Евростат относно учениците със специални
образователни потребности.

2013 - 2015

23.

Внедряване на новата Международна стандартна
класификация на образованието (ISCED2011) както
в регулярните изследвания на образователните
институции, така и във всички социални и
демографски изследвания.
Ревизия на областите на образование и обучение
(FOET) на национално ниво.

2013 - 2016

24.

2014 - 2016

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Промяна на
инструментариума за
предоставяне на
информация относно
кредитната студентска
мобилност.
Промяна на
инструментариума за
предоставяне на
информация относно
учениците със специални
образователни
потребности.
Нова Международна
стандартна класификация
на образованието (ISCED
2011).

НСИ

Приложение и адаптация
на ревизираните области на
образование и обучение на
национално ниво.
9

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НСИ

5

НСИ

1

НСИ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Провеждане на хармонизирано репрезентативно
изследване на образованието и обучението на
възрастни (AES) в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 823/2010 на Комисията.

2016 - 2017

Проведено изследване на
образованието и
обучението на възрастни.

НСИ

26.

Преглед и анализ на наличните информационни
източници и разпространяваната официална
информация за културата в България.

2013 - 2015

НСИ

27.

Проучване и адаптиране на статистическата рамка
за култура, изготвена за Евростат, съобразно
националните особености.

2013 - 2016

28.

Приложение и внедряване на новата
методологическа рамка на културата.

2014 - 2017

Нова методологическа
рамка за подобряване на
статистическото
осигуряване в тази област.
Адаптиране на
международната
статистическа рамка на
културата на национално
ниво.
Приложение на
адаптираната
статистическа рамка на
културата.

25.

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

Култура

Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд

10

МК

1

НСИ

2

НСИ

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

29.

Модернизация и внедряване на съвременни методи
за събиране на данни за Системата на
общественото здравеопазване при спазване на
критериите за качество и обхват и в съответствие с
европейското законодателство в областта.
Подготовка за разработване на сателитни сметки в
областта на здравеопазването..

2013 - 2017

Провеждане на хармонизирано изследване
„Европейско здравно интервю (EHIS)” в
изпълнение на Регламент за прилагане на
Регламент (ЕО)
№ 1338/2008.

2014 - 2015

30.

31.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Внедряване на съвременни
методи за събиране на
данни за Системата на
общественото
здравеопазване.
Прилагане на нова
методология в
съответствие с работата на
Евростат в областта на
финансовите показатели за
Системата на
здравеопазване.
Хармонизирани данни за
здравното състояние на
населението.

Доходи и условия на живот

11

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

НЦОЗА към
МЗ, НЗОК

НСИ

МФ, МЗ,
НЗОК

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

5-други причини

2

№

32а.

32б.

32в.

Тематична област/приоритетни направления

Поетапно внедряване в Наблюдението на
домакинските бюджети на смесен метод на
събиране на данни - с книжни и електронни
дневници и карти.
Разработване на електронен дневник, адаптиран
към персонални компютри с различна оперативна
система
и
програмно
осигуряване
за
Наблюдението на домакинските бюджети.
Поетапно внедряване в Наблюдението на
домакинските бюджети на смесен метод на
събиране на данни - с книжни и електронни
дневници и карти.
Провеждане на експеримент с домакинства,
участващи в регулярното наблюдение на
домакинските бюджети.
Поетапно внедряване в Наблюдението на
домакинските бюджети на смесен метод на
събиране на данни - с книжни и електронни
дневници и карти.
Внедряване в Наблюдението на домакинските
бюджети на смесен метод на събиране на данни с книжни и електронни дневници и карти.

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2015

Електронен дневник,
адаптиран към персонални
компютри.

НСИ

2015

Оценка на новия метод за
събиране на информацията.

НСИ

2

Внедряването зависи от
оценката след
експеримента през 2015
година.

НСИ

2

2016 - 2017

12

2

Срок за
изпълнение/
година

Тематична област/приоритетни направления

33.

Експериментиране и внедряване на
хармонизираната на 5-и знак Международна
класификация на разходите за крайно потребление
(COICOP (5 digits).
Използване на ИС „Демография” и данни от
административни източници и регистри за оценка
на определени променливи.

2013 - 2017

Хармонизирана
класификация на
разходите.

НСИ

2016 - 2017

НСИ

35.

Осигуряване на възможност за предоставяне на
анонимизирани индивидуални данни от двете
наблюдения с цел удовлетворяване на
потребностите от данни за изследователски цели.

2013 - 2017

36.

Внедряване на съвременни технологии за обмен на
данни между НСИ, органите на статистиката и
ведомствата, поддържащи административни
източници.

2016 - 2017

Оценка и допълване на
данни от извадкови
изследвания с
административни данни.
Поддържане на
анонимизирани
индивидуални записи за
домакинствата за
предоставяне за
изследователски цели.
Разширяване на обхвата на
събираната информация и
намаляване на
натовареността на
респондентите чрез
използване на
административни данни за
получаване на информация.

34.

Очаквани резултати

Отговорна
институция

№

13

Свързани
институции

1

НАП, НОИ,
МОН

НСИ

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

1

НАП, НОИ,
МОН, АСП,
АЗ и други

4

№

37.

38.

Тематична област/приоритетни направления

Разработване на програма за CAPI интервю
(таблети) и провеждане на експеримент с
домакинства, участващи в Наблюдението на
доходите и условията на живот (EU-SILC).
Въвеждане на комбиниран метод за събиране на
информация - с книжни въпросници, електронно
интервю (таблети) и данни от административни
източници.

Срок за
изпълнение/
година

Разширяване на използването на данни от
административни източници за социалните
плащания, тяхното финансиране и ползвателите на
съответния вид помощи и обезщетения.

Отговорна
институция

2015

Провеждане на
експеримент за интервю с
таблет.

НСИ

2016 - 2017

Комбиниран метод за
провеждане на
Наблюдението на доходите
и условията на живот (EUSILC) с оглед намаляване
на натовареността на
респондентите и
оптимизиране на
разходите.

НСИ

2015 - 2017

Разширяване на обхвата на
събираната информация за
социална защита чрез
включване на получателите
на съответния вид помощи
и обезщетения.

НСИ

Социална защита
39.

Очаквани резултати

14

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

2

НАП, НОИ,
МОМН, МЗ,
НЗОК, МФ,
МТСП, АСП,
АЗ, АЗД,
КФН

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

40.

Включване на данни за неправителствените
организации, предоставящи социални услуги в
обхвата на ESSPROS (нова схема).

2015 - 2017

41.

Включване на информация за бенефициентите по
схеми на социална защита

2015 - 2017

42.

Развитие на регистъра на доставчиците на
социални услуги, поддържан от Агенцията за
социално подпомагане.

2015 - 2017

Подобряване на обхвата, съдържанието и
качеството на статистическите данни за
престъпността, жертвите на престъпления и
осъдените лица.

2013-2017

Престъпност и правосъдие
43.

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Разширяване на обхвата на
информацията за социална
защита чрез включване на
данни от
неправителствения сектор.
Разширяване на обхвата на
събираната информация за
социална защита.
Разширяване на обхвата на
събираната информация за
социална защита.

НСИ

МТСП, АСП,
МФ

НСИ

МТСП, АСП,
МФ

3

НСИ

МТСП, АСП

2

Генериране на стандартни
и комбинирани
статистически справки и
автоматизирани изходи,
получени от ядрото на
Единната информационна
система за
противодействие на
престъпността (ЕИСПП).

НСИ

НСлС към
Прокуратура
та на РБ,
ВСС, МП,
МВР

2

Очаквани резултати

15

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

44.

Разработване на нови показатели и събиране на
специфични данни за оценка на прането на пари,
трафика на хора, престъпността в
киберпространството и корупцията.

2013 - 2017

Разработени нови
показатели, повишаване на
качеството на
статистическата
информация и използване
на данни от
административни
източници.

НСИ

45.

Провеждане на хармонизирано репрезентативно
изследване за измерване на равнищата на
виктимизация и безопасността на гражданите в
изпълнение на регламент на Европейския
парламент и на Съвета.

2014 - 2017

Провеждане на
хармонизирано изследване
за безопасността на
гражданите (в съответствие
с европейската нормативна
уредба). Постигане на
висока степен на
хармонизация на данните.

НСИ

Тематична област: МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Годишни икономически сметки и тримесечни сметки

16

Свързани
институции

МВР, ВСС,
МП, ПРБ,
ДАНС,
КУИППД,
Национална
комисия за
борба с
трафика на
хора към МС

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

5 – други причини

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

46.

Изграждане на административен капацитет за
прилагане на изискванията на ревизираната
програма на Евростат за предоставяне на данни в
областта на национални сметки (Регламент (EО) №
2223/96 на Съвета до 2014 г., 2010/0374).

2013 - 2017

47.

Изграждане и стартиране на работата с
Информационна система „Макроикономическа
статистика“ за нефинансови национални сметки тримесечни и годишни данни.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Непрекъснат процес по
изграждане на
административния
капацитет:
- подобряване на
подготвеността на екипа,
- увеличаване на броя на
експертите за посрещане на
повишените изисквания,
- мотивираност за работа и
повишаване на качеството
ѝ.
Използване на
предлаганите от ИС
възможности.

17

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

48.

Съкращаване на сроковете за подготовка на
тримесечни и годишни данни в съответствие с
препоръките и ревизираната програма на Евростат
за предоставяне на данни в областта на национални
сметки.

2014

49.

Разширяване на обхвата на показателите за бруто
образуване на основен капитал - по
институционални сектори, икономически дейности
и видове.
Подготвителна работа по внедряването на
Европейска система за национални и икономически
сметки 2010..

2014

50.

месец септември
2014

Очаквани резултати

Предоставяне на данни за
нефинансовите национални
сметки за сектор
„Държавно управление” и
„Останал свят” във връзка с
въвеждането на
ревизираната
Трансмисионна програма
на Евростат.
Бруто образуване на
основен капитал по
икономически дейности
ниво А10 (КИД - 2008).
Внедрена Европейска
система за национални и
икономически сметки 2010.

18

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

БНБ, МФ за
съкращаване
на сроковете
на
„входящата”
в НСИ
информация

НСИ

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

1

БНБ

1

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

51.

Внедряване на методологически подобрения като
метода за постоянна инвентаризация, подобрения
при сезонните изглаждания, при данните за
изследване и развитие, разработване на оценки за
изчерпателност на данните, включени в Системата
на национални сметки.

2015 - 2017

52.

Въвеждане и представяне на новите методологии за
национални сметки и платежен баланс.

2015

53.

Начало на практическото прилагане на
изискванията на новата Европейска система от
сметки и продължаване на работата по
методологическите ѝ аспекти‚ 2010 COM(2010)
774.

2017

Финансова статистика

Очаквани резултати

Поетапно внедряване на
методологически
подобрения; подобрения в
работата на нефинансовите
национални сметки например ПИМ метод за
НТО.
Нетно отчитане на
потоците (внос, износ на
стоки и услуги).
Прилагане на изискванията
на новата Европейска
система от сметки в
съответствие с поисканите
дерогации.

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

БНБ

НСИ

Осигуряване на статистически показатели за разработване, наблюдение и оценка на европейски, национални и регионални политики

19

1

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

54.

Провеждане на подготвителна работа и внедряване
на ревизираната Европейска система за национални
и икономически сметки 2010 в областта на
финансовите сметки, данъците и социалните
осигуровки.

2013 - 2014

55.

Изграждане и стартиране на работата на
ИС „Макроикономическа статистика“ в областта на
финансова статистика.

2013 - 2017

56.

Разработване и реализиране на подрегистър за
единиците от сектор „Държавно управление“ и за
държавните предприятия.

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Внедряване на новата
ЕСС2010 в национални
финансови сметки и за
данъците и социалните
осигуровки.

НСИ

Евростат и
БНБ

Изграждане на база данни
за единиците; подсекторите
и секторите по ЕСС за
нуждите на финансовата
статистика.
Осигуряване на обхват на
единиците от сектор
„Държавно управление“ и
контрол на качеството на
данните.

НСИ

БНБ

2

НСИ

Евростат

1

Очаквани резултати

1

Разширяване на използването на административни регистри и информационни системи за статистически цели

2013

Използване на иновативни ИКТ и средства за събиране на първични данни

20

№

57.

Тематична област/приоритетни направления

Използване на информационни и комуникационни
технологии за развитие на данните в областта на
финансова статистика.

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

2013 - 2017

Осигуряване на контрол и
качество на данните и
намаляване на
натовареността при
съставянето на данни за
целите на финансовата
статистика.

НСИ

Изпълнение на
изискванията съгласно
Регламент 549/2013 на
Европейския парламент и
на Съвета относно ЕСС
2010.
Въвеждане в практиката на
COM (2011) 737
(в зависимост от решенията
на ЕК).

НСИ

Мониторинг на собствените ресурси
58.

Развитие на статистиката на националните сметки
за разработване, приложение и мониторинг на
конкретни политики на ЕС.

2013 - 2017

59.

Въвеждане в практиката на COM (2011) 737 във
връзка със среднопретеглената ставка на ДДС до
2014 година.

2014

21

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

НАП

1

№

Тематична област/приоритетни направления

60.

Изпълнение на изискванията, определени по време
на проведените от Евростат методологически
мисии относно БНД, във връзка с доклада
„Описание на източниците и методите за оценка на
БВП - БНД“.

Срок за
изпълнение/
година

2015

Потребителски цени

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Изпълнение на
изискванията, определени
по време на проведените от
Евростат при основна
ревизия на показателите в
нефинансовите национални
сметки.

НСИ

Информация за детайлни
цени на продукти за целите
на мониторинга на пазара
по продукти и сектори.

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

Развитие на многоцелева статистика на потребителските цени
61.

Статистическо наблюдение на цените на продукти
с хармонизирани описания за предоставянето на
информация за детайлни цени на продукти за
целите на мониторинга на пазара по продукти и
сектори.

2013 - 2017

22

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

62.

Развитие на методологията за осигуряване на
статистическа информация за детайлните цени на
продукти за целите на мониторинга на пазара по
продукти и сектори.

2013 - 2017

63.

Внедряване на електронни устройства при
регистрацията на цените за осигуряване на
статистическа информация за детайлните цени на
продукти за целите на мониторинга на пазара по
продукти и сектори.

2013

64.

Усъвършенстване на системите от статистически
тегла за производството на национален индекс на
потребителските цени (ИПЦ) и на хармонизиран
индекс на потребителските цени (ХИПЦ) във
връзка с променящия се регламент на ЕК в тази
област.

2013

Очаквани резултати

Усъвършенстване на
методологията за
осигуряване на
статистическа информация
за детайлните цени на
продукти за целите на
мониторинга на пазара по
продукти и сектори.
Повишаване на качеството
на първичната информация
за детайлните цени на
продукти за целите на
мониторинга на пазара по
продукти и сектори и
съкращаване на времето за
регистрация на цените.
Внедряване на регламент
на ЕК относно
статистиката на
потребителските цени.

23

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

НСИ

1

НСИ

1

№

65.

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Внедряване на новата детайлна Класификация на
разходите за индивидуално потребление по цели
(COICOP) в ХИПЦ и паритет на покупателната
способност (ППС).

2014 - 2015

Статистическо наблюдение на цените на жилищата;
на цените на допълнителните разходи, свързани със
закупуване на жилища; на цените на основния
ремонт на жилищата и на цените на застраховките,
свързани с жилищата, във връзка с включването на
жилищата, обитавани от собственици, в ХИПЦ.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Информация за ХИПЦ на
детайлно ниво на агрегация
- COICOP-5.

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

Развитие на статистиката на цените на жилищата и включването на жилищата, обитавани от собственици (OOH - Owner Occupied Housing) в
хармонизиран индекс на потребителските цени
66.

Индекси на цените на
жилищата; на цените на
допълнителните разходи,
свързани със закупуване на
жилища; на цените на
основния ремонт на
жилищата и на цените на
застраховките, свързани с
жилищата, във връзка с
включването на жилищата,
обитавани от собственици,
в ХИПЦ.

НСИ

2

Подготовка на съпоставима национална статистическа информация, необходима за изчисляването на ППС от Евростат и усъвършенстване на
методологията и разпространението им

24

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

67.

Статистически наблюдения на цените за
потребителски и инвестиционни стоки и услуги по
Програмата за ППС и по Програмата за
международни сравнения (ПМС).

2013 - 2017

68.

Пилотно остойностяване на здравни услуги в
болнични заведения и проучване на възможностите
за използване на административни източници на
данни във връзка с поетапното въвеждане на нов
подход (на крайните разходи) в наблюдението на
болничните услуги за ППС.

2013 - 2017

69.

Инвентаризацията на източниците и методите за
изчисляване на ППС.

2013 - 2017

70.

Опростяване на структурата на въпросниците, с
които се събира допълнителна национална
статистическа информация за изчисляване на ППС
(ИПЦ, БВП, ДДС и др.) и интегрирането им в база
данни ППС.

2017

Очаквани резултати

Входяща информация за
индивидуалните цени,
която се изпраща в
Евростат, за изчисляването
на ППС.
Данни за остойностени
здравни услуги в
болничните заведения,
които годишно се изпращат
в Евростат, за
изчисляването на ППС в
здравеопазването.
Доклад за източниците и
методите за събиране на
информацията, изпращана
в Евростат, за
изчисляването на ППС.
Интегриране на
въпросниците с
национални данни в база
данни на Евростат.
25

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Евростат

НСИ

Евростат

1

НСИ

Евростат

2

НСИ

Евростат

2

2

№

Тематична област/приоритетни направления

71.

Въвеждане на общи критерии за качество и
структура на докладите за качеството в работата по
ППС.

Срок за
изпълнение/
година

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Доклади за качеството на
събираните данни за
изчисляване на ППС.

НСИ

Евростат

2013 - 2017

Пълно съответствие на
данните с изискванията на
Евростат, удовлетворяване
на потребностите на
потребителите.

НСИ

2

2013 - 2017

Еднократно представяне на
годишните отчети и
многоцелево използване от
всички заинтересовани
институции.

НСИ

2

2017

Тематична област: БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Очаквани резултати

2

Структурна бизнес статистика
72.

73.

Непрекъснато повишаване на качеството на
статистическата информация по структурна бизнес
статистика (СБС) чрез стриктен аритметичен и
логически входящ контрол на данните и
осигуряване на навременна, актуална и
широкодостъпна информация при опазване на
статистическата тайна.
Намаляване на натовареността на респондентите
чрез продължаване на политиката на
взаимодействие между НСИ и други
заинтересовани държавни институции за
еднократно събиране на данните и мултиплицирано
използване на резултатите.
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№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

74.

Проучване и съвместни консултации с Евростат,
свързани с промени на законодателната рамка в
областта на СБС.

2013 - 2017

75.*

Актуализиране на методологията и
инструментариума на годишното наблюдение по
СБС за изпълнение на изискванията на
регламентите по СБС и осигуряване на надеждна и
съпоставима информация между държавите членки на ЕС.
Актуализиране и разширяване на Информационна
система „Бизнес статистика” (ИСБС) като основен
инструмент за събиране в онлайн режим на
качествена счетоводна и статистическа
информация, необходима за изчисляването на
показателите по СБС.

2013 - 2017

76.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Своевременно
актуализиране на
методологията и
инструментариума в
съответствие с направените
законодателни промени по
СБС.
Осигуряване на надеждна и
съпоставима информация
по години за съответната
страна и между отделните
държави членки.

НСИ

НСИ

1

Осигуряване на директен
онлайн достъп за всички
респонденти до
Информационна система
„Бизнес статистика”.

НСИ

1

27

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Оказване на методологическа помощ на
респондентите при работата им с ИСБС и офлайн
системите по време на отчетната кампания чрез
осъществяване на директна телефонна и
електронна връзка.
Усъвършенстване на инструментариума за
събиране на данните чрез включване на годишния
отчет за дейността (ГОД) на всички видове
финансови предприятия (с изключение на
кредитните институции и БНБ)

2013 - 2017

Осъществяване на
компетентна помощ на
респондентите по време на
отчетните кампании.

НСИ

2013 - 2017

НСИ

1

78б.

Усъвършенстване на инструментариума за
събиране на данните чрез включване на годишния
отчет за дейността (ГОД) на консолидираните
финансови отчети в ИСБС и разработване на
входящия аритметичен и логически контрол.

2013 - 2017

НСИ

2

79.

Дефиниране и автоматизирано получаване на
изходните данни за финансовите предприятия
(с изключение на кредитните институции и БНБ).

2013 - 2017

Осигуряване на достоверна
информация за всички
видове финансови
предприятия с надежден
аритметичен и логически
контрол.
Осигуряване на достоверна
информация за всички
видове финансови
предприятия с надежден
аритметичен и логически
контрол.
Автоматизирано
изчисляване на всички
показатели по СБС за
финансовите предприятия.

НСИ

2

77.*

78а.
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1

Срок за
изпълнение/
година

Отговорна
институция

Свързани
институции

№

Тематична област/приоритетни направления

80.

Разработване на техническо задание за включване в
ИСБС на ГОД на всички видове финансови
предприятия (с изключение на кредитните
институции и БНБ) и новите справки за
нефинансовите предприятия.
Изготвяне на доклади за качеството на данните по
СБС.

2013 - 2017

Осигуряване на онлайн
достъп до годишните
финансови отчети.

НСИ

2013 - 2017

НСИ

1

Разширяване на проекта „Единна входна точка”
между НСИ и Националната агенция за приходите
с включването на Агенцията по вписванията към
ИСБС и разработване на механизъм за обмен на
данни.

2013 - 2017

Изпълнение на
изискванията на
регламентите по СБС.
Значително намаляване на
натовареността на
респондентите.

НСИ

2

81.*

82.

Очаквани резултати

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

29

1

№

Тематична област/приоритетни направления

83.

Добавяне на две нови справки в изпълнение на
изискванията на Регламент (ЕО) № 251/2009 на
Комисията по СБС към годишния отчет за
дейността на нефинансовите предприятия в ИСБС
със съответния входящ контрол - „Справка за
нетните приходи от продажби на предприятията,
предоставящи бизнес услуги по видове продукти” и
„Справка за приходите от продажби на стоки,
материали и комисионни от търговскопосредническа дейност в раздел „Търговия на
дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети”.

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

2013

Осигуряване на данни за
многогодишните
изследвания по структурна
бизнес статистика.

НСИ

2013 - 2017

Улесняване на
респондентите при работа с
ИС „Краткосрочна бизнес
статистика” и увеличаване
на броя на онлайн
подадените отчети.

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

Краткосрочна бизнес статистика (КБС)
84.

Оказване на методологическа помощ на
респондентите при работата им с ИС
„Краткосрочна бизнес статистика“ чрез
осъществяване на директна телефонна и
електронна връзка.

30

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

85.

Внедряване на Регламент (ЕО) № 329/2009 на
Комисията за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
бизнес статистика.

2013

86.

Изготвяне на технически инструкции за въвеждане
и проверка на данните, изготвяне на логически и
аритметичен контрол, както и на изходни таблици
и всички алгоритми за изчисляване на
краткосрочните показатели.
Сравняване на данните по предприятия, получени
от отделните краткосрочни изследвания и анализ на
получените резултати.
Подобряване на сравнимостта на данните,
получени от отделните краткосрочни изследвания,
както и на показателите от КБС с тези, изчислявани
от структурната бизнес статистика.

2013

87.

88.

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Предоставяне на
показателите „Отработени
човекочасове“ и
„Изплатени средства за
работна заплата“ за анекси
„Търговия на дребно” и
„Други услуги”.
Автоматизирано
получаване на изходните
таблици за краткосрочните
бизнес показатели.

НСИ

НСИ

1

2014

Съгласувани данни по
предприятия.

НСИ

1

2014

Подобряване на
сравнимостта (като елемент
на качеството) на
краткосрочните показатели.

НСИ

1

31

1

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

89.

Подобряване на методите за сезонно изглаждане,
прилагани за определени краткосрочни показатели
съгласно регламентите по КБС.

2014

90а.

Внедряване на Информационна система
„Краткосрочна бизнес статистика“, базирана на
модерните информационни технологии с цел поефективно събиране на данни от предприятията.

2013

90б.

Aктуализация и разширяване на Информационна
система „Краткосрочна бизнес статистика“,
базирана на модерните информационни технологии
с цел по-ефективно събиране на данни от
предприятията.

2017

91.

Анализ на качеството на основните краткосрочни
показатели, изчислени на базата на информацията,
събрана с ИС „Краткосрочна бизнес статистика“.

2015

Очаквани резултати

Производство и
публикуване на сезонно и
календарно изгладени
редове с данни, които са в
съответствие с
изискванията на ЕСС.
Действаща онлайн
информационна система;
спестяване на ресурси;
намаляване на
натовареността на
респондентите.
Действаща онлайн
информационна система;
спестяване на ресурси;
намаляване на
натовареността на
респондентите.
Анализ на качеството на
основни краткосрочни
показатели.

32

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НСИ

1

НСИ

2

НСИ

2

№

92.

93.

Тематична област/приоритетни направления

Подобряване на качеството на краткосрочната
бизнес статистика, производство на навременна
статистическа информация с високо качество,
която да удовлетворява нуждите на всички
потребители на данни от КБС.
Подобряване на методологията и изчисляване на
по-детайлно ниво индекси на цените на
производител на вътрешния пазар за
производството на храни и напитки като част от
разработването на механизъм за мониторинг на
цените на храните

Срок за
изпълнение/
година

2015

2014 - 2015

Очаквани резултати

Повишаване на качеството
на краткосрочните
показатели, дефинирани с
регламентите на ЕС,
отнасящи се до КБС.
Разширяване на
наблюдението на цените на
производител на
вътрешния пазар и
изчисляване на индекси на
цените за производството
на храни и напитки на
детайлното ниво;
Анализ на статистическия
процес, получаване на
детайлните тегла,
актуализация на извадките
и процеса на събиране на
данните

33

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

3

№

Тематична област/приоритетни направления

94.

Изследване на възможностите за използване на
данни от административни източници за
изчисляване на месечни индекси на оборота в
услугите, сравнение и анализ на резултатите.
Проучване на методологията и възможните
източници
на
данни
за
експериментално
изчисляване на дефлатори, необходими за
получаване на месечни индекси на производството
в услугите.

95.

Срок за
изпълнение/
година

2015- 2017

2015 - 2017

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Подобряване на обхвата на
събираната информация и
намаляване натовареността
на респондентите.
Подготовка за внедряване
на предстоящите промени
на европейското
законодателство в областта
на услугите.

НСИ

Индекси на цените на
производител за дейности
по охрана и разследване.
Индекси на цените на
производител за рекламна
дейност и проучване на
пазари.
Индекси на цените на
производител за
архитектурни и инженерни
дейности; технически
изпитвания и анализи.

НСИ

1

НСИ

1

НСИ

3

НСИ

3

3

Разширяване на обхвата на показателя „индекси на производител в услугите” в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1158/2005 на ЕП и на Съвета
96.

97.

98.

Внедряване на изследването „Цени на
производител в услугите“ за дейности по охрана и
разследване (код 80 от КИД 2008).
Внедряване на изследването „Цени на
производител в услугите“ за рекламна дейност и
проучване на пазари (код 73 от КИД 2008).

2013

Внедряване
на
изследването
„Цени
на
производител в услугите“ за архитектурни и
инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи (код 71 от КИД 2008).

2015

2014

34

№

Тематична област/приоритетни направления

99.

Внедряване
на
изследването
„Цени
на
производител в услугите“ за юридически
и
счетоводни дейности; консултантски дейности в
областта на управлението (сума от кодове 69 и 70.2
от КИД 2008).

Срок за
изпълнение/
година

Отговорна
институция

Свързани
институции

2016

Индекси на цените на
производител за
юридически и счетоводни
дейности; консултантски
дейности в областта на
управлението.

НСИ

Методология и
статистически
инструментариум за
внедряване на наблюдение
на цените на основния
ремонт на жилищата,
обитавани от собственици.
Индекси на цените на
основния ремонт на
жилищата, обитавани от
собственици.

НСИ

1

НСИ

2

Провеждане на нови краткосрочни изследвания
100.

Разработване на методология и статистически
инструментариум за внедряване на статистическо
наблюдение на цените на основния ремонт на
жилищата, обитавани от собственици (OOH Owner Occupied Housing).

2014

101.

Внедряване на наблюдение на цените и
изчисляване на индекси на цените на основния
ремонт на жилищата, обитавани от собственици
(OOH - Owner Occupied Housing).

2015

Статистика на енергетиката

Очаквани резултати

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

35

3

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

102.

Подобряване на качеството на данните и
организиране на нови изследвания за
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) във
връзка с изпълнение на основните изисквания на
приетата Директива за възобновяемата енергия
(2009/28/EО).

2013 - 2017

103.

Отразяване на промените на цените в
либерализирания пазар на газа и електрическата
енергия при провеждане на шестмесечното
наблюдение на цените за индустрията и
домакинствата.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Подобряване на качеството
на данните и организиране
на нови изследвания във
връзка с бъдещите
изисквания на Евростат
относно отчитането на
новите източници на
енергия.
Наличие и предоставяне на
данни за цените на
природния газ и
електроенергията за
индустрията и
домакинствата - два пъти
годишно.

36

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

Срок за
изпълнение/
година

Отговорна
институция

Свързани
институции

№

Тематична област/приоритетни направления

104.

Актуализация на статистическия инструментариум
и разработване на актуализирани технически
задания за проектопрограмно осигуряване на
месечните и годишните формуляри по енергийна
статистика в съответствие с промените в месечните
и годишните въпросници по Регламент (ЕО) №
1099/2008 на ЕП и на Съвета относно енергийната
статистика.
Разработване на техническо задание за
проектопрограмното осигуряване на изготвянето
на енергийните баланси и общия енергиен баланс.

2013 - 2017

Изготвяне на месечни и
годишни данни в
съответствие с Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на ЕП и
на Съвета относно
енергийната статистика.

НСИ

2013 - 2017

НСИ

2

106.

Създаване на база данни за енергийните баланси.

2013 - 2017

НСИ

2

107.

Осигуряване на данни за съставяне на физическите
потоци на таблиците Ресурс/Използване на
енергийните сметки.
Изготвяне и разпространение на статистика
относно енергията от възобновяеми източници.

2013 - 2017

Актуализирано техническо
задание с отразените
промени в номенклатурата
на енергийните продукти.
Наличие на база данни за
енергийните продукти.
Наличие и предоставяне на
данни за енергийните
сметки.
Наличие на
статистистически данни
относно енергията от
възобновяеми източници.

НСИ

2

НСИ

2

105.

108.

30 ноември
2013 - 2017

Очаквани резултати

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси
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2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

109.

Изготвяне и разпространение на статистика
относно енергийната интензивност на икономиката.

12 март
2013 - 2017

Наличие на данни на
национално ниво.

НСИ

110.

Статистика на железопътния транспорт.

2013 - 2014

НСИ

111.

Универсални и неуниверсални пощенски услуги.

2013 - 2017

Разработване на нов или
надграждане на настоящия
програмен продукт за
изследването на
железопътния транспорт с
оглед на предстоящите
промени в правната база.
Проучване на
възможността за
получаване на регулярна
информация от Комисията
за регулиране на
съобщенията във връзка с
изследванията, провеждани
в областта на статистика на
съобщенията.

Статистика на транспорта

Очаквани резултати

38

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

1

КРС

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

112.

Осигуряване на статистически данни за транспорта
в подкрепа на стратегия „Европа 2020“ и на
политиката за действия във връзка с изменението
на климата.

2013 - 2017

113.

Преглед
и
анализ
на
съществуващите
административни източници и проучване на
възможността за осигуряване на допълнителни
данни
за
изследванията
в
областта
на
транспортната статистика.
Модернизация и внедряване на съвременни методи
за обмен на данни между НСИ и Евростат.

2013 - 2017

114.

2013

Очаквани резултати

Осигуряване на
необходимата информация
за формиране на
индикаторите за
мониторинг на
транспортния сектор.
Осигуряване на
допълнителни данни за
изследванията в областта
на статистиката на
транспорта
Осигуряване на
необходимия софтуер за
преминаване към стандарта
SDMX за предоставяне на
данните от статистиката на
транспорта на Евростат.

39

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

АПИ, МВР

НСИ

АПИ,
МТИТС,
МВР

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

4

1

№

115.

Тематична област/приоритетни направления

Внедряване на измененията по Регламент 91/2003
за статистика на железопътния транспорт и
Регламент 1365/2006 относно статистиката за
превоза на товари по вътрешни водни пътища

Срок за
изпълнение/
година

2014-2017

Очаквани резултати

Изпълнение на
изискванията на
регламентите за
осигуряване на качествена
и навременна
статистическа информация
в областта на транспорта.

40

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

3

№

Тематична област/приоритетни направления

116.

Координация, взаимодействие и информационен
обмен между участниците в процеса по
производството на статистическа информация за
транспорта с цел институционализиране на процеса
по обмен на статистически данни и осигуряване на
статистически данни, хармонизирани с
европейските стандарти.

Срок за
изпълнение/
година

2015 -2017

Очаквани резултати

Сключване на
споразумения за
сътрудничество и обмен на
информация или
актуализиране на
съществуващи такива
между НСИ и ведомствата,
които предоставят
информация, необходима
за провеждане на
изследванията в областта
на транспорта.
Осъществяване на
информационен обмен с
дирекция „КИАД” към
Министерството на
вътрешните работи с цел
подобряване на качеството
на Регистъра на моторните
превозни средства за
провеждане на
изследването за товарния
автомобилен транспорт.
41

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

МВР,
МТИТС

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Статистика на туризма
117.

118.

Внедряване на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1051/2011 на Комисията за прилагане на
Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския
парламент и на Съвета относно европейската
статистика на туризма по отношение на
структурата на отчетите за качеството и
предаването на данните.
Проучване на възможностите за подобряване на
методологията и използването на данни от
различни административни източници относно
посещенията на чужденци в Р България и
пътуванията на българи в чужбина.

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2013

Изпълнение на
изискванията на
регламента за осигуряване
на качествена и навременна
статистическа информация.

НСИ

1

2013

Подобряване на качеството
на оценките при
анализиране на
статистическите данни.

НСИ

1

42

№

119.

Тематична област/приоритетни направления

Внедряване на съвременни методи за събиране на
данни.

Външна търговия

Срок за
изпълнение/
година

2014

Очаквани резултати

Използване на
статистически данни от
административни
източници (Национален
туристически регистър) за
намаляване на
натовареността на
респондентите при
попълване на месечен
отчет за дейността на
средствата за подслон.

43

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

5-други причини

№

120. *

121.

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Провеждане на изследване „Външна търговия с
трети страни по валута на фактуриране”.

2013
2015
2017

Проучване на възможностите за по-нататъшно
опростяване на Интрастат с цел намаляване на
натовареността на респондентите при запазване на
качеството на произведената статистическа
информация.

2017

Очаквани резултати

Предоставени данни на
Евростат за външната
търговия с трети страни по
валута на фактуриране и
изпълнени ангажименти по
европейски регламенти към
международните
институции. Увеличен брой
статистически показатели
за търговията с трети
страни.
Запазване на високото
качество на данните за
търговията с държавите членки на ЕС, при
намаляване на
изискванията за
деклариране на данни по
системата Интрастат.

44

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

АМ

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

122.

Усъвършенстване на Информационна система
„Външна търговия“ в съответствие с промените в
изискванията за събирането, съставянето,
предаването и разпространението на данните за
статистиката на външната търговия.

2017

123.

Ориентиране на производството на статистиката на
външната търговия към нуждите на потребителите
чрез по-широко използване на данните от бизнес
регистъра.

2017

Очаквани резултати

Подобрена ефективност на
Информационна система
„Външна търговия“ и
производство на данни за
износа и вноса на стоки в
съответствие с
променените изисквания.
Производство на по-голям
брой статистически
показатели по бизнес
характеристики на
търговците, отговарящи на
нарастващите нужди на
потребителите, чрез
използване на вече събрани
данни от други
администрации или други
отдели на НСИ, без това да
води до нарастване на
натовареността на
респондентите.

45

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

124.

Участие в работата на Евростат по създаването на
нова законова рамка за събирането, съставянето,
предаването и разпространението на статистиката
на външната търговия.

2017

125.

Своевременно внедряване в националната практика
на промените в европейските регламенти, засягащи
статистиката на външната търговия.

2017

Очаквани резултати

Възможност за съпоставяне
на данните за външната
търговия с резултатите от
другите изследвания в
областта на бизнес
статистиката.
Националната практика в
областта на статистиката на
външната търговия със
стоки отговаря на
променените европейски
изисквания.

46

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

НАП, АМ

НСИ

НАП, АМ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

№

126.*

Тематична област/приоритетни направления

Провеждане на изследване „Външна търговия
според бизнес характеристиките на търговците,
осъществяващи търговия със стоки с трети страни
и с държавите - членки на ЕС”.

Срок за
изпълнение/
година

2017

Бизнес регистър
127.

Проверка и сравнение на данни между РСЕ и ЕГР.

2013 - 2017

128.

Формиране на изходи за Групите предприятия и
свързаните с тях единици във формат, одобрен от
Евростат (Централен ЕГР).

2015

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Предоставени данни на
Евростат за външната
търговия според бизнес
характеристиките на
търговците и изпълнени
ангажименти по
европейски регламенти към
международните
институции. Увеличен брой
статистически показатели
за външната търговия.

НСИ

НАП, АМ

Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.

НСИ

Евростат

2

НСИ

Евростат

1

Очаквани резултати

47

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

129.

Хармонизирано събиране на данни за демография
на предприятията, демография на предприятията с
работодател и демография на бързо развиващите се
предприятия.
Дефиниране на статистическата единица „Група
предприятия”(ГП), което включва промяна в
компонентите на системата - създаване на нови
връзки между единици, въвеждане на нови
характеристики, промяна в метаданните
(общосистемна информация) и в системата за
сигурност на РСЕ.
Актуализиране на подсистема „Регистрация” регистриране и актуализиране на ГП от екран в
РСЕ.

2013 - 2017

Актуализиране на подсистема „Обработка на данни
от административни източници и статистическо
наблюдение“ - разработване на нов интерфейс за
въвеждане на ГП.

2015

130.

131.

132.

2015

2015

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Изпълнение на Регламент
№ 295/2008, свързан със
събирането на данни за
СБС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.

НСИ

НСИ

1

Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.

НСИ

1

НСИ

1

48

3

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

133.

Разработване на нова подсистема „Обработка на
данни за ГП“.

2015

134.

Разширяване на функционалността на подсистема
„Справки“, свързана с новата статистическа
единица ГП.

2015

135.

Разработване на процес, подобен на „Годишно
приключване
на
предприятие“,
и
за
статистическата единица от вида „Местна
единица”.
Анализ и актуализиране на данните за брой заети и
брой наети лица на тези предприятия, които имат
стойност „0“ за тези показатели от годишната
отчетност, на база данните за осигурените лица от
НОИ.

2015

136.

2015 - 2017

Очаквани резултати

Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.
Улесняване на обработката
на данни в РСЕ от
годишната отчетност в
НСИ за местните единици.
По-точно дефиниране на
активните предприятия в
РСЕ.

49

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НСИ

1

НСИ

1

НСИ

4

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

137.

Хармонизирано събиране на данни за демография
на предприятията на регионално ниво.

2013 - 2017

138.

Разработване на функционалности в РСЕ за обмен
на данни за Многонационални групи предприятия
на национално ниво с Европейския регистър на
Групите предприятия (ЕГР), с цел неговата
актуализация.
Изграждане на модул към РСЕ за въвеждане и
актуализация на уникален идентификационен код,
дефиниран в Европейския регистър на Групите
предприятия (ЕГР) за чуждите правни единици,
участващи в многонационални групи предприятия.
Подобряване на качеството на РСЕ на база
окончателните за референтната година данни за
Многонационалните групи предприятия в ЕГР.

2015

139.

140.

2015

2015

Очаквани резултати

Изпълнение на Регламент
№ 295/2008, свързан със
събирането на данни за
СБС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.
Изпълнение на Регламент
№ 177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.

50

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Евростат и
DG REGIO

НСИ

Евростат

2

НСИ

Евростат

1

НСИ

Евростат

1

2

№

Тематична област/приоритетни направления

141.

Разработка на модул "Конструиране на единици по
вид дейност (KAU)" и развитие на РСЕ

Срок за
изпълнение/
година

2016

Очаквани резултати

Изпълнение на Регламент
696/93, относно
статистическите отчетни
единици и Регламент №
177/2008, свързан със
поддържането на бизнес
регистри за статистически
цели в ЕС.

Тематична област: СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
Цени и икономически сметки в селското стопанство

51

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Евростат

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

3

№

142.

Тематична област/приоритетни направления

Намаляване на натовареността на респондентите.

Срок за
изпълнение/
година

2013 - 2017

Очаквани резултати

Усъвършенстване на
дизайна на извадките.
Въвеждане на праг на
изследванията.
Ротация на единиците на
наблюдение.
Усъвършенстване на
статистическия
инструментариум.
Разширяване на
използването на
административни данни.

52

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

№

Тематична област/приоритетни направления

143.

Повишаване на качеството на статистическата
информация чрез усъвършенстване на
методологията на статистическите изследвания в
областта на агро-монетарната статистика и дизайна
на извадките.

Срок за
изпълнение/
година

2013 - 2017

Очаквани резултати

Усъвършенстване на
дизайна на извадките.
Усъвършенстване на
статистическия
инструментариум.
Разработване на доклади за
качеството на данните в
областта на агромонетарната статистика.
Събиране на данни за
цените на земеделската
земя и рентата в селското
стопанство съгласно
методиката на Евростат въвеждане на новата
методология на ЕС.
Цени на земеделската земя
и рентата в селското
стопанство - регулярно
изследване.

53

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

144.

Внедряване на нови ИКТ в областта на агромонетарната статистика.

2013 - 2017

145.

Усъвършенстване на процеса по разпространение
на статистическа информация в областта на агромонетарната статистика.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Разработване на
електронни (онлайн,
офлайн) въпросници за
изследванията в областта
на агромонетарната
статистика.
Публикуване на нови
набори от данни в областта
на агромонетарната
статистика на интернет
страницата на НСИ.
Допълване на метаданните
за агромонетарната
статистика на интернет
страницата на НСИ.
Разширяване на базата
данни на Евростат и
списъка от показатели за
развитието на селските и
крайбрежните райони.

54

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

№

146.

Тематична област/приоритетни направления

Постигане на по-ефективно взаимодействие в
Националната статистическа система.

Срок за
изпълнение/
година

Намаляване на натовареността на респондентите.

Отговорна
институция

Свързани
институции

Органите на
статистиката
и БНБ

2013 - 2017

Осигуряване на връзка през
интернет страницата на
НСИ към данните от
наблюденията, провеждани
от МЗХ и публикувани на
интернет страницата на
министерството.
Подписване на
споразумение за
сътрудничество и обмен на
данни с Изпълнителната
агенция по рибарство и
аквакултури.

НСИ

2013 - 2017

Усъвършенстване на
статистическия
инструментариум.
Разширяване на процеса по
използване на
административни данни.

НСИ

Статистика на горското стопанство
147.

Очаквани резултати

55

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

148.

Внедряване на нови ИКТ в областта на
статистиката на горското стопанство.

2013 - 2017

149.

Усъвършенстване на процеса по разпространение
на статистическа информация в областта на
статистиката на горското стопанство.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Разработване на
електронни (онлайн,
офлайн) въпросници за
изследванията в областта
на статистиката на
горското стопанство.
Публикуване на нови
набори от данни в областта
на статистиката на
горското стопанство
(интегрираните
икономически сметки
горско стопанство - околна
среда) на интернет
страницата на НСИ.

Статистика на селското стопанство

56

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

150а.

Структура на трайните насаждения - структура на
овощните видове през 2012 година

2012 - 2013

150б.

Структура на трайните насаждения - структура на
овощните видове през 2017 година

2017 - 2018

150в.

Структура на трайните насаждения - структура на
лозята през 2015 година

2015 - 2016

Очаквани резултати

Изпълнение на Регламент
(ЕС) № 1337/2011 на
Европейския парламент и
на Съвета от 13.12.2011 г.
относно европейската
статистика за трайните
насаждения.
Изпълнение на Регламент
(ЕС) № 1337/2011 на
Европейския парламент и
на Съвета от 13.12.2011 г.
относно европейската
статистика за трайните
насаждения.
Изпълнение на Регламент
(ЕС) № 1337/2011 на
Европейския парламент и
на Съвета от 13.12.2011 г.
относно европейската
статистика за трайните
насаждения.

57

Отговорна
институция

МЗХ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

МЗХ

3

МЗХ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

151а.

Извадкови наблюдения за структурата на
земеделските стопанства през 2013 година с
включени нови модулни и сателитни изследвания.

2014 - 2015

151б.

Извадкови наблюдения за структурата на
земеделските стопанства през 2016 година с
включени нови модулни и сателитни изследвания.

2016 - 2018

Очаквани резултати

Изпълнение на Регламент
(ЕО) № 1166/2008 2011 на
Европейския парламент и
на Съвета от 19.11.2008 г.
относно изследванията на
структурата на
земеделските стопанства и
изследването на
земеделските
производствени методи.
Изпълнение на Регламент
(ЕО) № 1166/2008 2011 на
Европейския парламент и
на Съвета от 19.11.2008 г.
относно изследванията на
структурата на
земеделските стопанства и
изследването на
земеделските
производствени методи.

58

Отговорна
институция

МЗХ

МЗХ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

3

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

152.

Разработване и внедряване на ИКТ за изграждане и
актуализиране на статистически регистър на
земеделските стопанства.

2013 - 2014

153.

Поетапно въвеждане на доклади за качеството за
всички провеждани изследвания като инструмент
за надеждна информация.

2013 - 2017

154.

Подобряване на разпространението на резултатите
от проведените изследвания чрез разширяване на
обхвата на представяната информация на интернет
страницата на МЗХ.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Изпълнение на ЗПЗС2010,
свързан с изграждането и
поддържането на
статистически регистър на
земеделските стопанства.
Въведен системен подход
за управление на
качеството на
провежданите изследвания.
Връзка чрез интернет
страницата на НСИ към
данните от наблюденията,
провеждани от МЗХ, и
разширяване на обема на
публикуваните данни на
интернет страницата на
министерството.
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Отговорна
институция

Свързани
институции

МЗХ

НСИ

МЗХ

МЗХ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

3

3

НСИ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

155.

Въвеждане на новостите в европейските
регламенти относно статистиката на селското
стопанство.

2013 - 2017

156.

Въвеждане на съвременни методи за събирането на
информация - онлайн, чрез нови технически
средства и от административни източници.

2013 - 2017

157.

Повишаване на квалификацията на лицата, които
участват в провеждане на изследванията.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Хармонизиране на
настъпващите промени в
европейските нормативни
актове в областта на
земеделието и
внедряването им в
националната практика.
Съвременни методи и
технически средства за
събиране на данни от
земеделските стопани и
използване на
административни данни
при доказано качество на
данните.
Повишаване на
професионалния и
организационния капацитет
и на ефективността на
труда на експертите по
агростатистика в МЗХ.
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Отговорна
институция

Свързани
институции

МЗХ

Евростат

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

3

МЗХ

3

МЗХ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

158.

Подобряване на създадените условия за защита на
личните данни при събиране, обработка, трансфер
и съхранение на информацията.

2013 - 2017

159.

Осигуряване на навременна и актуална
информация на заинтересуваните потребители при
спазването на изискванията за статистическа тайна.

2013 - 2017

Разработване на информационна система за
въвеждане, обработка и обобщаване на събраните
данни от земеделските стопани.

2012 - 2014

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Поддържане на защитена
агростатистическа система
с цел опазване на
индивидуалните данни и
повишаване на доверието
на респондентите при
предоставяне на данни за
статистически цели.
Предоставяне на
потребителите на актуална
статистическа информация.

МЗХ

МЗХ

1

Хармонизация и
стандартизация на
статистическия
производствен процес в
МЗХ в съответствие с
изискванията на ЕС.

МЗХ

3

2

Доходи на земеделските стопанства - система за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)
160.
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№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

161.

Актуализиране на методологията чрез въвеждане
на предвидените промени в европейското
законодателство.

2013 - 2015

162.

Подобряване на качеството на ползвания
статистически инструментариум.

2013 - 2017

163.

Внедряване на възможности за ползване на
информация от други източници на счетоводни
данни.

2013 - 2017

164.

Разширяване на ползваните данни от СЗСИ за
анализ на националните политики в областта на
земеделието.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Националната практика за
поддържане и
функциониране на СЗСИ да
отговаря на променените
европейски изисквания.
Усъвършенстване на
дизайна на извадките и
усъвършенстване на
статистическия
инструментариум.
Повишаване на качеството
на статистическата
информация и намаляване
на натовареността на
респондентите.
Формулиране и оценка на
държавната политика в
областта на земеделието,
разработване на програми и
планове за развитие на
земеделието на регионално
и национално ниво.
62

Отговорна
институция

МЗХ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

3

МЗХ

3

МЗХ

3

МЗХ

3

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Тематична област: МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
Бизнес тенденции
165*.

Участие в консултациите на Европейската комисия
по промени на бизнес наблюденията в
предприятията.

2015

166.

Развитие и усъвършенстване на онлайн
приложението за въвеждане на входните данни по
бизнес наблюденията.

2015

Стратегия „Европа 2020“ и устойчиво развитие
167.

Осигуряване на статистически показатели за
разработване, наблюдение и оценка по стратегията
„Европа 2020“.

2013 - 2017

Актуализиране на
изследванията съгласно
промените и препоръките
на ЕК за предоставяне на
качествени и сравними
данни.
Подобряване на уеббазираните приложения с
цел облекчаване на бизнеса
при подаване на
статистически данни.

НСИ

1

НСИ

1

Публикуване на интернет
страницата на НСИ на
водещи целеви показатели
във връзка със стратегия
„Европа 2020“.

НСИ

63

Ресорните
министерств
а

1

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

168.

Предоставяне на допълнителни показатели за
предварителна и последваща оценка на национални
и регионални политики.

2013 - 2017

169.

Осигуряване на статистически показатели за
разработване, наблюдение и оценка на устойчивото
развитие.

2013 - 2017

Статистика и сметки за околната среда

Очаквани резултати

Предоставяне на
статистически данни в
подкрепа на наблюдението
на изпълнението на
водещите инициативи по
стратегия „Европа 2020“ и
Националната програма за
развитие на Република
България: България 2020.
Представяне и поддържане
на разширена информация
за показателите за
устойчиво развитие на
интернет страницата на
НСИ във връзка с
членството на България в
Комисията за устойчиво
развитие на ООН.

64

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Ресорните
министерств
а

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

3

2

№

170.

Тематична област/приоритетни направления

Предоставяне на качествена статистика в областта
на околната среда за изпълнение на задълженията
за докладване в международните институции.

Срок за
изпълнение/
година

2013 - 2017

Очаквани резултати

1. Хармонизиране на
методологията и процеса
на събиране на данни в
областта на статистиката и
сметките за околната среда
с използваните в Евростат.
2. Предоставяне в Евростат
на нови набори от данни в
областта на статистиката и
сметките за околната среда
и подобряване на обхвата и
качеството на
съществуващите.
3. Изготвяне на доклади за
качеството на данните по
модулите, обхванати в
регламентите, свързани със
статистиката и сметките за
околната среда.
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Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

ИАОС

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

№

Тематична област/приоритетни направления

171.

Осигуряване на статистически данни и информация
за целите на инвентаризацията на емисиите на
парникови газове и на инвентаризацията на
емисиите на вредни вещества в атмосферния
въздух, като се отчитат международните
изисквания.

Срок за
изпълнение/
година

2013 - 2017

Очаквани резултати

Подобряване на
статистическия
инстументариум за
събиране на данни за
емисиите на вредни
вещества в атмоферата.

66

Отговорна
институция

Свързани
институции

ИАОС

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

№

Тематична област/приоритетни направления

172.

Статистика на климатичните промени разработване на нови показатели за наблюдение на
изменението на климата.

Срок за
изпълнение/
година

2013 - 2017

Очаквани резултати

Внедряване на нови
показатели, съобразени с
изменящите се условия на
климата в световен мащаб:
разходи за използване и
управление на ресурсите;
брой и стойност на
екологосъобразните
обществени поръчки;
разходи за мерки за борба с
последствията от
климатичните промени;
показатели за
биоразнообразието, за
енергия от възобновявеми
енергийни източници и
други.
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Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

5- други причини

№

173.

Тематична област/приоритетни направления

Усъвършенстване на методологията и процеса на
събиране на данни в областта на статистиката и
сметките за околната среда.

Срок за
изпълнение/
година

2013 - 2017

Очаквани резултати

1.Усъвършенстване на
статистическия
инструментариум.
2. Хармонизиране на
методологията и на
процеса на събиране на
данни с регламентите на
ЕС в областта на
статистиката на околната
среда и с препоръките в
методологичните
ръководства на Евростат.
3. Предоставяне в Евростат
на качествени и
международно
съпоставими данни за
околната среда.
4. Развитие на Системата от
метаданни в областта на
статистиката и сметките за
околната среда.
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Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

№

174.

175.

176.

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Внедряване и ежегодно докладване на данните по
Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно
европейските икономически сметки за околната
среда по трите модула, включени в него:
• Сметки за въздуха
• Сметки за материалните потоци в
икономиката
• Сметки за данъците, свързани с околната
среда.
Усъвършенстване на статистиката на водите и
разработване на сметки за водите.

2013 - 2017

1. От 2013 г. влиза в сила
задължително ежегодно
докладване до Евростат на
данните по посочените
модули и в съответните
формати, вкл. за
предходни години.
2. Изготвяне на доклади за
качеството на данните за
всеки модул.

НСИ

2013 - 2017

НСИ

Актуализиране на статистическия
инструментариум съобразно изискванията на
законодателството и подобряване на методите за
събиране на данни в областта на статистиката на
околната среда.

2013 - 2017

Дейността по разработване
на сметки за водите ще се
осъществява в съответствие
с програмата на Евростат в
тази област.
Осигуряване на
навременни, актуални и
съвместими данни в
съответствие с
обществените потребности
от информация за околната
среда.
69

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

МОСВ/
ИАОС

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

177.

Внедряване на възможности за ползване на данни и
от административни източници.

2013 - 2017

178.

Внедряване и развитие на методите за
пространствено представяне на статистическата
информация за околната среда.

2013 - 2017

179.

Развитие на методологичната база на статистиката
на масово разпространените отпадъци и на
отпадъци от трансграничен превоз на отпадъци.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Подобряване на качеството
и обхвата на
статистическите данни.
Докладване на регионални
данни чрез регионалните
въпросници на Евростат „Регионални статистически
данни за околната среда”.
Осигуряване на данни за
образуваните масово
разпространени отпадъци и
на отпадъци от
трансграничен превоз на
отпадъци.

70

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

2

НСИ

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

ИАОС

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

180.

Разработване и внедряване на втора група модули
сметки за околната среда във връзка с
предстоящото им включване в Регламент (ЕС) №
691/2011 относно европейските икономически
сметки за околната среда:
• Сектор на екологичните стоки и услуги
• Разходи за околната среда
• Сметки за физическите енергийни потоци.

2017

181.

Разработване на сметки за трансфери, свързани с
околната среда (субсидии и екологични данъци), и
на сметки на разходите за използване и управление
на ресурсите.

2017

Очаквани резултати

1. Съставяне на динамични
редове от сметки за трите
модула за периода 2013 2015 г. (в разбивка по
NACE, рев. 2, ном. А 64).
2. Докладване в Евростат
през 2017 година.
(Включването на тази
група модули в Регламента
е планирано за 2015
година.)
Разработване на
методология и
статистически
инструментариум за двата
вида сметки (в
съответствие с програмите
на Евростат в тази област).

Регионална статистика и производство на геореферирана статистическа информация

71

Отговорна
институция

НСИ

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

5-други причини

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

182а.

Създаване на условия за производство и
интегриране на пространствена (геореферирана)
информация със статистическа информация.

2013 - 2017

182б.

Създаване на условия за производство и
интегриране на пространствена (геореферирана)
информация със статистическа информация.

2013 - 2017

182в.

Създаване на условия за производство и
интегриране на пространствена (геореферирана)
информация със статистическа информация.

2013 - 2017

182г.

Създаване на условия за производство и
интегриране на пространствена (геореферирана)
информация със статистическа информация.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Развитие, поддържане и
използване на Инфраструктурата
за пространствена информация в
Европейската общност
(INSPIRE), по-специално чрез
геопортала на ЕС.
Интегриране на статистическите
данни, когато това е приложимо,
като по този начин да се създаде
гъвкава инфраструктура с
многобройни източници на
информация с цел предоставяне
на пространствено-времеви
анализ.
Разширяване на използването и
разпространението на регионална
геореферирана статистическа
информация.
Разработване на статистическа
база геореферирани данни с
източници НСИ и органите на
статистиката.

72

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Ресорните
министерств
а

НСИ

Ресорните
министерств
а

2

НСИ

Ресорните
министерств
а

2

НСИ

Ресорните
министерств
а

5

2

№

Тематична област/приоритетни направления

182д.

Създаване на условия за производство и
интегриране на пространствена (геореферирана)
информация със статистическа информация.

183.

Разширяване на набора от регионална информация
за потребителите чрез изграждане на
информационна база за районите, областите и
общините в България.

Срок за
изпълнение/
година

2014 - 2016

Усъвършенстване на статистическото изследване
на научноизследователската и развойна дейност
(НИРД) във връзка с внедряването на нов
интегриран регламент по статистика на науката,
технологиите и иновациите.

Разработване на ИТ технология
за изграждане и актуализиране на
статистически регистър на
адресите/жилищата/
домакинствата на базата на
данните от Преброяване 2011.

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Ресорните
министерств
а

5

2014

Разработване и
усъвършенстване на
тематична рубрика на
интернет страницата на
НСИ с цел улесняване на
достъпа на потребителите
на данни на регионално
ниво.

НСИ

4

2013

Осигуряване на данни по
нови показатели за
разходите за
научноизследователска и
развойна дейност,
финансирана от чужбина,
по категории чуждестранни
източници на финансиране.

НСИ

1

Наука, технологии и иновации
184.

Очаквани резултати

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

73

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

185.

Усъвършенстване на статистическото изследване
на бюджетните разходи за НИРД по социалноикономически цели във връзка с внедряването на
нов интегриран регламент по статистика на
науката, технологиите и иновациите.

2013

186.

Усъвършенстване на статистическото изследване
на иновационната дейност във връзка с
внедряването на нов интегриран регламент по
статистика на науката, технологиите и иновациите.

2014

187.

Разработване на доклади за качеството на данните
за НИРД, за бюджетните разходи за НИРД и за
иновациите.

2014

Информационно общество

Очаквани резултати

Осигуряване на данни по
нови показатели за
бюджетните разходи за
транснационално
координираните научни
изследвания.
Разширяване на обхвата на
изследването на
иновационната дейност,
включване на нови
задължителни показатели и
разбивки съгласно
изискванията на
регламента.
Доклади за качеството на
данните за НИРД, за
бюджетните разходи за
НИРД и за иновациите.

74

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НСИ

1

НСИ

1

№

Тематична област/приоритетни направления

188.

Модернизация и внедряване на съвременни методи
за събиране на данни за информационното
общество при спазване на критериите за качество и
обхват и в съответствие с европейското
законодателство в областта.
Усъвършенстване на системата от показатели
относно използването на информационнокомуникационни технологии от домакинствата и
предприятията по отношение на ползването на
електронната търговия и е-правителството.

189.

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

2013 - 2017

Внедряване на съвременни
методи за събиране на
информация.

НСИ

2013 - 2017

Подобряване на
статистическото
осигуряване чрез
модернизация.

НСИ

Годишен мониторинг за
прилагане на принципите
на Кодекса на европейската
статистическа практика в
НСС.

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

Тематична област: СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Управление на качеството
190.

Въвеждане на годишен мониторинг за прилагане на
принципите на Кодекса на европейската
статистическа практика в НСС.

2013 - 2017

75

Органите на
статистиката

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

191.

Документиране на качеството на статистическите
продукти и процеси в НСС.

2013 - 2017

192.

Провеждане на одити за качеството на
статистическите процеси и продукти.

2013 - 2017

193.

Организиране и участие в обучения и курсове в
областта на качеството.

2013 - 2017

194.

Публикуване на информация за качеството на
статистическата информация, предоставена от НСИ
и органите на статистиката.

2013 - 2017

Очаквани резултати

Описание и документиране
на качеството на
статистическите продукти
и процеси в НСС.
Регулярно провеждане на
одити по качеството на
статистическите процеси и
продукти.
Обмяна на опит и
проучване на добри
международни и
национални практики за
управление на качеството
на статистическите
процеси и продукти.
Публикуване на
информация за качеството
на статистическата
информация, предоставена
от НСИ и органите на
статистиката.

76

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Органите на
статистиката

НСИ

Органите на
статистиката

2

НСИ

Органите на
статистиката

5

НСИ

Органите на
статистиката

2

2

№

195.

196.

197.

Тематична област/приоритетни направления

Въвеждане на системен подход за управление на
качеството, основан на националната рамка за
осигуряване на качеството.
Изграждане на система за управление на
качеството на производството на статистически
информационни продукти.
Стандартизиране на докладите за качеството в
Националната статистическа система.

Срок за
изпълнение/
година

2017

2017

2017

Информационни и комуникационни технологии
198.

Виртуализация на инфраструктурата и осигуряване
на надеждността и скалируемостта на
необходимите ресурси в режим 24/7/365.

2013-2017

199.

Прилагане на иновативни методи при анкетните
проучвания (CATI, CAPI, CAWI).

2013-2017

200.

Използване на таблети и мобилни устройства за
събиране на данни, разработка и внедряване на
приложения за мобилни устройства.

2013- 2017

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Въведен системен подход
за управление на
качеството в НСС.
Изградена система за
управление на качеството.

НСИ

Органите на
статистиката

НСИ

Органите на
статистиката

3

Стандартизирани доклади
за качеството в
Националната
статистическа система.

НСИ

Органите на
статистиката

2

Подобряване на
инфраструктурата на НСИ
за производство на
статистически данни.
Намаляване на
натовареността на
респондентите.
Повишаване на качеството
на първичната
статистическа информация.

НСИ

2

НСИ

2

НСИ

2

Очаквани резултати

77

3

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

201.

Внедряване на най-добри практики за
обслужването на респондентите като подпомагащ
център за реализиране на единна входна точка за
контакт, оказване на помощ и разрешаване на
възникнали проблеми.
Изследване на възможностите за използване и
внедряване на технологии и услуги, достъпни през
интернет, т.нар. „облачни компютърни технологии“
за предоставяне на централизирани услуги.

2013

Доставка на сървъри, системи за съхранение на
данни от корпоративен клас, комуникационно
оборудване за осигуряване на високоскоростни и
надеждни мрежи.
Внедряване на собствена облачна инфраструктура
т.нар. „частен облак“ за предоставяне на
централизирани услуги на ТСБ и мобилните
работни места.

2014

Внедряване на системи за управление и
оптимизация на работата с потребители на
статистическа информация.

2014

202.

203.

204.

205.

2013

2014

Очаквани резултати

Повишаване на
ефективността на
обслужване и
комуникацията с
потребителите.
Подобряване на
комуникацията във и извън
рамките на НСИ и
разширяване на обхвата на
предоставяните услуги.
Подобряване на
инфраструктурата на НСИ
за производство на
статистически данни.
Подобряване на
комуникацията във и извън
НСИ и разширяване на
обхвата на предоставяните
услуги.
Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите.
78

Отговорна
институция

НСИ

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

1

НСИ

1

НСИ

5

НСИ

5

НСИ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Съкращаване на разходите, свързани с поддръжка,
мониторинг и администриране.
Постепенен преход към „зелени” ИКТ.

2016

208.

Внедряване на иновативни персонални устройства
на работните места.

2017

209.

Внедряване на е-услуги за събиране на
статистическа информация от регистрите на
електронното управление.

2017

210.

Разработване на уеббазирани приложения за
въвеждане на данни и по-широко използване на
електронни формуляри.

2017

211.

Разработване на информационни системи с
използване на утвърдени стандарти за предаване и
разпространение на статистически данни - SDMX.

2017

206.
207.

2016

Развитие на статистическите информационни системи

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Повишаване на
финансовата ефективност.
Повишаване на
финансовата ефективност.
Повишаване на
ефективността на труда на
служителите в НСИ.
Намаляване на
натовареността на
респондентите.

НСИ

Повишаване на качеството
на статистическата
информация и намаляване
на натовареността на
респондентите.
Хармонизация и
стандартизация на
статистическия
производствен процес в
НСИ в съответствие с
изискванията на ЕСС.
79

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

НСИ

2

НСИ

2

НСИ

2

НСИ

2

НСИ

Евростат

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

212.

Разширяване и усъвършенстване на използването
на аналитичните платформи за обработка на
статистически данни.

2017

213.

Интеграция и хармонизация на статистическия
производствен процес чрез използване на
оперативно съвместими и споделени средства и
услуги в съответствие с новия модел на бизнес
архитектура на ЕСС.

2017

214.

Използване на разработени и предоставени от ЕСС
общи ИТ средства, насочени към индустриализация
на статистическия производствен процес.

2017

215.

Прилагане на модерни и иновативни решения за
осигуряване на интеграцията на процесите.

2017

Очаквани резултати

Повишаване на
ефективността на
обработка и качеството на
предоставяната
статистическа информация.
Хармонизация и
стандартизация на
статистическия
производствен процес в
НСИ в съответствие с
изискванията на ЕСС.
Хармонизация и
стандартизация на
статистическия
производствен процес в
НСИ в съответствие с
изискванията на ЕСС.
Повишаване на
ефективността на
статистическия
производствен процес.

80

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

НСИ

Евростат

2

НСИ

Евростат

2

НСИ

2

№

216.

Тематична област/приоритетни направления

Прилагане на утвърдени от ЕСС стандарти за
предаване и съхранение на данни.

Срок за
изпълнение/
година

2017

Методология, статистически метаданни, класификации и стандарти
217.

Взаимодействие с академичната общност при
разработването на нови статистически методи,
продукти и услуги.

218.

Внедряване на ESMS структура за справочни
метаданни.
Усъвършенстване и развитие на методологията на
съществуващите статистически изследвания.

2013

Използване на средства за визуализация на данни и
улесняване на потребителите при тяхното
интерпретиране.

2013

219.

2013 - 2017

2017

Разпространение на статистическата информация
220.

Отговорна
институция

Свързани
институции

Хармонизация и
стандартизация на
статистическия
производствен процес в
НСИ в съответствие с
изискванията на ЕСС.

НСИ

Евростат

Повишаване на
професионалния и
организационния капацитет
на Националната
статистическа система.
Внедрена ESMS структура
за справочни метаданни.
Подобряване на качеството
на предоставяните данни.

НСИ

УНСС
СУ

Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите.

НСИ

Очаквани резултати

81

НСИ
НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

1
Органи на
статистиката

2

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

221.

Внедряване на видеоконферентни връзки за
провеждане на е-конференции, е-семинари и други.
Превръщане на интернет пространството в основен
източник за разпространение на статистически
продукти и услуги и комуникация.
Повишаване на статистическата грамотност на
всички групи потребители.

2013

Прилагане на иновативни подходи и решения чрез
разработване и внедряване на електронен портал
„е-Разпространение“ за осигуряване на онлайн
достъп на обществеността до статистическа
информация.
Разширяване на набора от регионална информация
за потребителите чрез изграждане на
информационна база за районите, областите и
общините в България.
Разширяване на използването и разпространението
на регионална геореферирана статистическа
информация.

2015

222.

223.

224.

225.

226.

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Внедрени
видеоконферентни връзки.
Съвременен, бърз и лесен
достъп до статистическа
информация.
Повишена статистическа
грамотност на всички
групи потребители.
Улесняване на достъпа до
информация на гражданите
и администрацията.

НСИ

2015

Широк набор от
регионална информация за
потребителите.

НСИ

2

2015

Разширено използване на
регионална геореферирана
статистическа информация.

НСИ

2

2014

2014
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5

НСИ

2

НСИ

2

НСИ

МТИТС

5

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

227.

Разработване и разпространение на статистическа
информация относно енергията от възобновяеми
източници.

2015

228.

Разширяване на възможностите за използване на
анонимизирани микроданни за научни и
изследователски цели.

2017

229.

Ефективност, партньорство и непрекъсната
двупосочна връзка с медиите.

2017

230.

Активен диалог с потребителите на статистическа
информация чрез организиране на семинари и
обучения, осигуряващи непосредствена връзка
между статистици и потребители на статистическа
информация.
Разработване и внедряване на е-услуги за
разпространение на статистически данни и
метаданни в съвременни стандарти за представяне
и обмен на информация (HTML5, SVG, SDMX,
DSPL, KML и др.).

2017

231.

2017

Очаквани резултати

Отговорна
институция

По-широко
разпространение на
статистическа информация
относно от ВЕИ.
Използване на
анонимизирани
микроданни за научни и
изследователски цели.
Подобрено партньорство и
двупосочна връзка с
медиите.
Подобрен диалог с
потребителите на
статистическа информация.

НСИ

Хармонизиране и
стандартизиране на
статистическия
производствен процес в
съответствие с
изискванията на ЕСС.

НСИ

83

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

4

НСИ

2

НСИ

5

НСИ

5

Евростат,
МТИТС

2

Срок за
изпълнение/
година

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

Отговорна
институция

Свързани
институции

Хармонизиране на
дейността на НСИ с
изискванията на
е-правителството.

НСИ

МТИТС

2013 - 2017

Подобрено
законодателство на ЕС в
областта на статистиката.

НСИ

2

2013 - 2017

Разработени общи
политики и нструменти,
свързани с по-нататъшното
развитие на ЕСС.
Сключени договори за
съвместно участие в
проекти на Европейската
комисия.

НСИ

Евростат,
ЕК,
статистическ
ите служби
на държавите
-членки на
ЕСС
Евростат

Статистическ
ите служби
на държавите
-членки от
ЕСС

2

№

Тематична област/приоритетни направления

232.

Внедряване на интернет услуги за предоставяне на
информация на обществото и за обмен на
информация между организациите чрез електронен
портал „е-Разпространение“ като компонент на
е-управлението.

2017

233.

Участие при изготвянето и обсъждането на
законодателните актове на ЕС в областта на
статистиката чрез активно партньорство в рамките
на ЕСС.

234.

Участие в стратегически статистически комитети и
работни групи за разработване на общи политики и
инструменти, свързани с по-нататъшното развитие
на ЕСС.
Участие на НСИ като страна партньор на
статистическите служби на държавите - членки на
ЕС, при осъществяването на европейски проекти в
областта на статистиката.

Очаквани резултати

2

Международно сътрудничество

235.

2013 - 2017

84

НСИ

2

№

Тематична област/приоритетни направления

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Статистическ
ите служби
на държавите
-членки от
ЕСС, ЕК,
Евростат

236.

Оказване на техническа помощ по програми и
инструменти на ЕК - туининг проекти,
инструментът за предприсъединителна помощ
(IPA), по линия на TAIEX инструмента и други.

2013 - 2017

Сключени договори за
оказване на техническа
помощ, проведени
експертни мисии и
обучения.

НСИ

237.

Укрепване на двустранното сътрудничество чрез
подписване на споразумения за сътрудничество и
меморандуми за разбирателство.

2013 - 2017

НСИ

238.

Засилване на участието на НСИ в европейски
проекти в страните от Западните Балкани,
политиката на добросъседство на ЕС и източното
партньорство, европейска политика на
добросъседство - юг.

2013 - 2017

Подписани споразумения
за двустранно
сътрудничество и
меморандуми за
разбирателство.
Сключени договори със
страните от Западните
Балкани, политиката на
добросъседство на ЕС и
източното партньорство.
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НСИ

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

2

Страните от
европейската
политика на
добросъседст
во,
Западните
Балкани и
ЕК

2

№

239.

Тематична област/приоритетни направления

Подготовка за българското председателство на
Съвета на ЕС през 2018 година.

Срок за
изпълнение/
година

Очаквани резултати

Отговорна
институция

Свързани
институции

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2013 - 2017

Подготвено
председателство на
България.

НСИ

Съвет по
европейските
въпроси към
МС;
дирекция
„Координаци
я по
въпросите на
ЕС“,
администрац
ия на МС

Заменяне на длъжностите,
предназначени за лица със
средно образование с лица
с висше образование.

НСИ

ИПА

2

НСИ

ИПА, БУЗ,
Евростат

2

Развитие на човешките ресурси
240.

Развитие на квалификацията на персонала с цел
прилагане на новите информационни и
комуникационни технологии.

2013 - 2017

241.

Разработване на програми за обучение на
новопостъпили служители и програми за обучение
с цел поддържане и развитие на квалификацията по
отношение на статистическите процеси.

2013 - 2017

86

2

Срок за
изпълнение/
година

№

Тематична област/приоритетни направления

242.

Разработване и изпълнение на Стратегия за
развитие и управление на човешките ресурси, в т.ч.
и на управленския капацитет на НСС.
„Въвеждане на ЕИСУЧРДА“, по проект на МС и
интегрирането й с вътрешните процеси на
комуникация между служитлите“
Въвеждане на система за оценка на текучеството,
удовлетвореността от работата и от условията на
труд.

2013

„Определяне на необходимия брой служители за
обслужване на статистическо изследване и
свързаните с това финансови ресурси“

2016

243.

244.

245.

2013

2013

Очаквани резултати

Стратегия за развитие и
управление на човешките
ресурси.
Автоматизирана система за
управление на човешките
ресурси.
Система за оценка на
текучеството,
удовлетвореността от
работата и от условията на
труд.
Уеднаквяване с другите
държави членки на
профила на
статистическите
компетентности.

Отговорна
институция

Свързани
институции

НСИ

Органите на
статистиката

Състояние на
дейността/направлени
ето/ задачата към
момента
1 – Изцяло
изпълнена
2 - В процес на
изпълнение
3 – Нова задача
4 – Преформулиране
на задачата
5 – Неизпълнена
поради липса на
ресурси

2

НСИ

4

НСИ

5

НСИ

Органите на
статистиката

4

Забележка: Задачите/дейностите/направленията, маркирани в колона 1 със * са с годишна или друга периодичност, изпълними в рамките на петгодишния период.
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