Последна актуализация на 04.03.2020 г.

ТАБЛИЦА НА СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ НСИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СУБСИДИИ С ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА ЗА
ПЕРИОДА 2011– 2022 г.
Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

882012-2019-BG-Subnational

Елена Цанкова

2019.0252

Мая Папазова

881543-2019-BG-ENVECO

Люба Янева

882138 — 2019-BG-SILC EM
REG
878628-2019-BG-LITERACY

Расим Рюстем

875260-2019-BG-LFS

Антоанета
Илкова

Милка
Гълъбова

Наименование на проекта

Период на
изпълнение

Събиране на данни за градовете и 01.03.2020статистика на поднационално
28.02.2022
ниво
Статистика за използването на
01.01.2020информационни и
01.01.2021
комуникационни технологии
2020г. Модул 1- данни относно
ипозлването на ИКТ и онлайн
продажбите на предприятията
Модул 2 - данни относно
използване на ИКТ от
домакинствата и лицата
„Сметки за околната среда и
01.12.2019екосистемите - Развитие на
30.11.2020
методологията за сметките за
екологични стоки и услуги”
„Входни данни за Евромод и
1.11.2019 регионализиране“
01.06.2021
Участие в Европейската
01.09.2019 статистическа олимпиада
01.09.2020
2019/2020 и връчване на
обществена награда на найдобрите участници"
Наблюдение на работната сила - 02.09.2019 Допълнителен модул 2020,
02.07.2021
подобряване на качеството и
прекъсвания в динамичните
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Обща сума
на проекта
(в евро)
92951.77

Статус на
проекта
текущ

111571,32(56 текущ
258,88 за
модул 1 и
55312,44 за
модул 2

44503,37

текущ

44056,01

текущ

71537,79

текущ

171759,51

текущ

Кратка
информация за
проекта

874987-2019/BG/PPP

Русин Русинов

828974 - 2018-BG-B2791-STS

Галя Статева

ECFIN/005/2019/797762

Мария Гергова

831225 - 2018 – BG - Веселина
WASTE
Рошлева
828821-2018-BG-Secut-IT
Юрий
Стаменов

831427 - 2018-BG-Profiling
825338 – 2018
LITERACY

–

Венера
Кюстелева

BG- Антоанета
Илкова

831517- 2018-BG-ICT ENT

Мая Папазова

831507 - 2018-BG-ICT HH
IND

Мая Папазова

828974-2018-BG-B2791STS

Невена
Панагонова

редове -2019-BG-LFS
"Събиране на данни за паритети
на покупателната способност за
2020 г."
Многоцелева статистика и
повишаване на ефикасността в
производството

Специфично споразумение за
„Бизнес наблюдения и
наблюдение на потребителите“
Подобряване на статистиката на
вноса и износа на отпадъци
Подобряване на ИТ сигурността
в
ЕСС
за
обмен
на
конфиденциална статистическа
информация
Подкрепа за прилагане на
дейности по профилиране в
държавите-членки
Подкрепа за
дейности
за
статистическата грамотност в
областта на конкуренцията,
игровизацията,
електронното
обучение 2019 г.
Статистика за използването на
ИКТ 2019 - предприятия
Статистика за използването на
ИКТ 2019 – от домакинства и
лицата
Установяване на процесите на
производство за нови индекси на
производство в услугите и
търговията и подобряване на
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01.11.2019 28.02.2021
01.11.18 31.12.20

01.05.2019 30.04.2020

80034,85

текущ

2,738,888.89 текущ
* Субсидията
за НСИ е в
размер на
102001,57
евро
117 880,38
текущ

02.01.2019
01.09.2019
01.01.2019
31.12.2019

– 43985,88

приключил

– 140691,81

текущ

01.01.2019
31.12.2019

– 20435,55

текущ

01.01.2019
31.12.2019

– 72697,70

текущ

01.01.2019
31.12.2019
01.01.2019
30.11.2019

– 63593,86

текущ

прессъобщение

– 83543,42

текущ

прессъобщение

01.12.2018
01.06.2020

- 37448,36

текущ

прессъобщение

831416-2018-BG-CRIMESTATS

Евелин
Йорданова

качеството на краткосрочната
бизнес статистика
Подкрепа за подобряване на 01.12.2018
статистиката на престъпността
30.06.2020
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– 36688,08

текущ

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

830985 – 2018 – BG-B2949SBSDev
829212 – 2018-BG-ACTION
PLAN SILC

Светослава
Филипович
Десислава
Димитрова

817527 - MAIA

Стоянка
Мастикова

824243 - 2018/BG/PPP

Русин Русинов

801939 – 2017/BG/REI

Палмира
Фарах
Албена
Данчева
Валентин
Чавдаров
Тодор
Давидков

801941 - 2017/BG/PS
07131.2017.003-2017.590
821813-2018-BG-LFS AHM

831408 - 2018/BG/NA-BOP

Милен Колев

ECFIN/006/2018/774171

Христина
Терзийска

07143.2017.001-2017.679

Адриана
Тетевенска

Наименование на проекта

Период на
изпълнение

Развитие на структурната бизнес
статистика
План за действие за подобрения
на EU-SILC (навременност,
регионализация и подготовка на
ревизия на EU-SILC)
Картиране
и
оценка
на
интегрирани
сметки
за
екосистемите (MAIA), Хоризонт
2020

01.12.2018
01.12.2020
04.11.2018
04.07.2020

Събиране
на
данни
за
изчисляване на паритети на
покупателната способност 2019
Показатели за недвижимите
имоти
Статистика на цените

01.11.2018
31.01.2020

01.11.2018
–
01.11.2022

01.10.2018
01.01.2020
01.10.2018
01.01.2020
Подобряване на качеството на
30.09.2018
наблюдението на работната сила 30.09.2020
Наблюдение на работната сила - 01.07.2018
Допълнителен
модул
2019 01.06.2020
Организация на работата и
работното време
Национални сметки и платежен
12.06.2018 –
баланс
12.10.2019
Специфично споразумение за 01.05.2018
„Бизнес
наблюдения
и 30.04.2019
наблюдение на потребителите“
Тестване и провеждане на 01.04.2018
пилотно
изследване
за 01.02.2019
насилието, базирано на полов
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Обща сума
на проекта
(в евро)
– 66012,99

текущ

– 107838,86

текущ

Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

3002007,50 текущ
*Субсидията
за НСИ е в
размер на
40150 евро
- 68790,38

текущ

- 24434,80

текущ

прессъобщение

- 41458,90

текущ

прессъобщение

- 38503,28

текущ

- 126888,86

текущ

97889,68

текущ

- 117336,51

приключил

- 39588,56

приключил прессъобщение

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

05122.2017.003-2017.644

Детелина
Попчева
Петър Петров

05121.2017.002-2017.520

Петър Петров

11172.2017.002-2017.603

Катерина
Герасимова

11172.2017.003-2017.334

Красимира
Недева

06163.2017.002-2017.504

Рени Петкова

08352.2017.004-2017.775

Антония
Първанова

08142.2017.002-2017.422

Наименование на проекта
признак
Суб-национална статистика

Период на
изпълнение

01.03.2018
01.03.2020
Пилотно изследване на обхвата и 01.02.2018
състоянието на екосистемните 31.03.2019
сметки във физическо изражение
Подобряване на методите за 15.01.2018
разпределяне на емисиите от 15.01.2019
пътния
транспорт
и
използването на енергия от
сектор домакинства по NACE
Rev.2 за AEA и PEFA
Пилотни проекти по оперативна 01.01.2018
съвместимост – Стъпки към 30.06.2019
прилагане
на
Европейската
система
от
оперативно
съвместими бизнес регистри
(ESBRs)
Стъпки към прилагане на 01.01.2018
Европейската
система
от 31.03.2019
оперативно
съвместими
статистически бизнес регистри
(ESBRs)
Статистика
на 01.01.2018
научноизследователската
и 30.06.2020
развойна
дейност
и
на
иновационната дейност през
2018 година
Дезагрегиране на статистиката за 19.12.2017
крайното
потребление
на 19.06.2019
енергия в сектор "Индустрия"
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Обща сума
на проекта
(в евро)

Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

- 54985,44

текущ

- 49529,74

приключил

- 51708,54

приключил

- 32174,86

приключил прессъобщение

- 29674,66

приключил прессъобщение

- 58658,42

текущ

- 45605,01

приключил

прессъобщение

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

Наименование на проекта

11102.2017.001-2017.661

Антоанета
Илкова

ESSNet
данни

11102.2017.009-2017.556

Антоанета
Илкова

07156.2017.003-2017.706

Свилен
Кателиев
Евелин
Йорданова

Подкрепа за
дейности
за 10.10.2017
статистическата грамотност в 10.03.2019
областта на конкуренцията,
игровизацията,
електронното
обучение
Събиране на данни за ESSPROS 01.10.2017
01.02.2020
Пре-тестване
на
нови 01.10.2017
променливи за бъдещите вълни 30.09.2020
на Европейско здравно интервю
Подобряване на използването на 01.10.2017
административни
източници 31.03.2019
(ESS.VIP Admin Работен пакет 6
пилотни
изследвания
и
приложения)
Наблюдение на работната сила - 01.09.2017
Допълнителен
модул
2018 31.05.2019
Съвместяване на работа със
семеен живот
Модернизация на Хармонизи- 01.09.2017

07154.2017.002-2017.494

07112.2017.007-2017.441

Ирена Дудова

07131.2017.001-2017.181

Жана Герон

07141.2017.001-2017.354

Венцислава
Стоянова

06123.2017.001-2017.213
04152.2016.001-2016.152

Светослава
Филипович
Русин Русинов

Свързани

Период на
изпълнение

отворени 23.11.2017
23.05.2019

раното европейско изследване на
бюджета на времето
Изследване на международния
сорсинг
„Събиране на данни за паритети
на покупателната способност
2017-2018 г.”
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Обща сума
на проекта
(в евро)
- 122539,18 НСИ
619696,32 общо
- 97339,46

Статус на
проекта
приключил

текущ

- 44563,37

текущ

- 55658,49

текущ

- 42893,93

приключил

- 134272,19

приключил прессъобщение

- 26980,76

приключил прессъобщение

- 87405,98

приключил

- 133401,99

приключил

31.08.2019
16.06.2017
16.02.2019
01.11.2016
31.07.2019

Кратка
информация за
проекта

прессъобщение

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

06163.2017.003-2017.465

Мая Папазова

11162.2017.003-2017.761

Юрий
Стаменов

04151.2016.005-2016.604

Росена
Иванова

08141.2015.002-2015.601

Елка Якимова

11104.2016.010-2016.756

Галя Статева

07131.2016.001-2016.300

Тодор
Давидков

08232.2017.001-2017.416
ECFIN/018/2017/751225

Период на
изпълнение

Наименование на проекта
Дейност 1: Събиране на данни за
използване на ИКТ и е-търговия
в предприятията – 2018
Дейност 2: Събиране на данни за
използване
на
ИКТ
в
домакинствата и от лицата –
2018
Подобряване на ИТ сигурността
в
ЕСС
за
обмен
на
конфиденциална статистическа
информация
Дейност 1: „Статистика на
цените - методологични и
практически
подобрения
и
усъвършенствания“ и Дейност 2:
„Показатели за продажбите на
недвижимите имоти”

01.01.2018
31.12.2018

01.09.2016
01.09.2018

Петър Петров

„Събиране на статистически
данни на субнационално ниво
(основно градове)”
Специфично
споразумение
„Пилотни проекти за Big Data II“
„Наблюдение на работната сила
- допълнителен модул през 2017
г. за самостоятелна заетос”
Внос и износ на отпадъци

Христина
Терзийска

Специфично споразумение
„Бизнес
наблюдения
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01.10.2017
01.10.2018

01.07.2017
30.09.2018

Обща сума
Кратка
Статус на
на проекта
информация за
проекта
(в евро)
проекта
- 146256,53
приключил прессъобщение
- 55517,88
за дейност
1
- 90738,65
за дейност
2
- 127963,32
приключил

- 74515,41
приключил прессъобщение
- 47475,05
за дейност
1
- 27040,36
за дейност
2
- 47146,54
приключил

01.01.2017
01.08.2018

- 32169,27

приключил прессъобщение
прессъобщение

01.09.2016
31.05.2018

- 117176,50

приключил прессъобщение

- 43399,27

приключил

- 117350,80

приключил

18.09.2017
18.05.2018
за 01.05.2017
и 30.04.2018

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

06124.2016.001-2016.395

Светослава
Филипович

07142.2015.003-2016.132

Десислава
Димитрова

11172.2016.005-2016.665

Венера
Кюстелева

05121.2016.001-2016.268

Стефан Цонев

06131.2016.001-2016.218

Лиляна
Ралинска

06123.2016.001-2016.344

Анастас
Троянски

06163.2016.003-2016.439

Мая Папазова

Наименование на проекта
наблюдение на потребителите“
“Дейности за модернизация при
съставянето
на
PRODCOM
статистика”
„Подготовка за ревизия на
изследването SILC – Тестване на
подвижния модул Здраве (втори
приоритет) в SILC 2017”
"Стъпки към прилагане на
дефиницията за статистическите
единици в бизнес статистиката и
профилиране в рамките на
ESS.VIP ESBRs проект"
„Субсидии за околната среда и
подобни трансфери”
„Установяване на процеса по
производството
на
новия
показател
Индекси
на
производството в услугите внедряване в краткосрочната
бизнес статистика”
„Свързване на бизнес
демографията към данните за
търговията чрез
характеристиките на
предприятията”
Дейност 1: Събиране на данни за
използване на ИКТ и е-търговия
в предприятията – 2017
Дейност 2: Събиране на данни за
използване
на
ИКТ
от
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Период на
изпълнение

Обща сума
на проекта
(в евро)

Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

03.01.2017
03.04.2018

- 42568,21

приключил прессъобщение

01.10.2016
31.03.2018

- 48922,74

приключил

01.04.2017
28.02.2018

- 28347,43

приключил прессъобщение

01.02.2017
01.02.2018
01.08.2016
31.01.2018

- 48143,47

приключил

- 64596,55

приключил прессъобщение

03.01.2017
03.01.2018

- 44485,95

приключил прессъобщение

01.01.2017
31.12.2017

- 140755,74
приключил прессъобщение
- 61255,59
за дейност
1
- 79500,15

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

Наименование на проекта

Период на
изпълнение

домакинствата и лицата – 2017
07156.2015.001-2016.635

Цвета Цонкова

04121.2015.002-2015.161

Елка
Атанасова

04151.2015.004-2015.620

Камелия
Попова

"Подобряване на Статистиката
на
социалната
защита
(ESSPROS)"
- Разработване и внедряване на
рамка за качество за национални
сметки
–
БНД
описания
(„дейност 1”)
- Работа по разработване на
таблица 29 за начислени към
момента
пенсионни
права.
(„дейност 2”)
- Напредък по отношение на
пълното прилагане на ЕСС 2010
и нейната програма за предаване
на тримесечни и годишни
национални
сметки
и
премахване
на
съответните
дерогации, пълното прилагане на
SDMX
стандарта
за
националните
сметки,
разработване и прилагане на
рамка за качеството на данните
за
националните
сметки
(„дейност 3”)
Дейност 1: „Статистика на
цените - методологични и
практически
подобрения
и
усъвършенствания”
Дейност 2: „Показатели за
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01.10.2016
31.12.2017
01.08.201531.10.2017

Обща сума
Кратка
Статус на
на проекта
информация за
проекта
(в евро)
проекта
за дейност
2
- 41949,76
приключил
122623,31
приключил
- 17647,46
за дейност
1
- 19031,55
за дейност
2
- 85944,30
за дейност
3

01.06.2016
01.10.2017

- 69513,78
приключил прессъобщение
- 58001,12
за дейност
1
- 11512,66

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

11152.2015.001-2015.245

Галя Статева

11104.2015.007-2016.085

Галя Статева

04152.2014.001-2014.187

Жейна
Барболова

08141.2015.001-2015.496

Рени Петкова

07153.2015.001-2015.421

Цвета Костова

ECFIN/026/2016/726858

Христина
Терзийска

692654 - SFB_NSI Bulgaria

Илияна
Искренова

11172.2015.001-2015.478

Илияна
Искренова

Наименование на проекта
продажбите на жилища - наймалко
с
тримесечна
периодичност”
„Хоризонтална и вертикална
интеграция:
прилагане
на
техническите и статистическите
стандарти в Европейската
статистическа система”
Специфично
споразумение
„Пилотен проект 1 Големи
данни“
„Предоставяне
на
основна
информация за изчисляване на
паритети
на
покупателната
способност (ППС) 2015 – 2016г.“
„Събиране на данни за субнационална статистика: Райони
на пазара на труда”
„Наблюдение на работната сила
- Допълнителен модул 2016 за
младите хора на пазара на труда”
Специфично споразумение за
„Бизнес
наблюдения
и
наблюдение на потребителите“
„Статистика
на
фамилния
бизнес”

Период на
изпълнение

Обща сума
на проекта
(в евро)
за дейност
2

Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

29.09.2015
29.09.2017

- 84284,74

приключил прессъобщение

01.02.2016
01.08.2017

- 16702,02

приключил прессъобщение
прессъобщение

01.11.2014
01.08.2017

- 115 554

приключил

03.11.2015
03.07.2017

- 42931,87

приключил

01.10.2015
01.06.2017

- 61060,62

приключил прессъобщение

01.05.2016
30.04.2017

- 117764,20

приключил

01.02.2016
01.04.2017

- 44902,55

приключил прессъобщение
прессъобщение

„Стъпки към прилагане на 01.10.2015
дефиницията за статистическите 01.04.2017
единици в бизнес статистиката:
Очертаване на статистически

- 30506,37

приключил прессъобщение
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Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

11172.2015.002-2015.505

Венера
Кюстелева

08232.2015.003-2015.793

Петър Петров

08233.2015.001-2015.362

Стефан Цонев

03121.2015.001-2015.190

Светослава
Филипович

06163.2015.001-2015.568

Мая Папазова

07142.2014.001-2014.254

Десислава
Димитрова
Свилен
Кателиев

07112.2015.002-2015.347

04151.2014.002-2014.419

Десислава
Захариева

08141.2013.001-2013.646

Ивайло
Гавазки

Наименование на проекта
единици”
„ESS.VIP
ESBRs
2015
Внедряване
на
оперативно
съвместими бизнес регистри”
„Статистика на отпадъците от
храни 2015”
„Изготвяне
на
сметки
за
физическите
водни
потоци
(обеми)”
„Свързване на микроданни от
структурната бизнес статистика
с други бизнес статистики”
Дейност 1: „Събиране на данни
за използване на ИКТ и етърговия в предприятията –
2016“
Дейност 2: „Събиране на данни
за използване на ИКТ от
домакинствата и лицата – 2016“
„План за действие за подобрения
на EU-SILC“
„Подобряване на използването
на административни източници
(ESS.VIPADMIN WP6 Пилотни
проучвания и приложения)”
„Статистика
на
цените
–
методически и практически
подобрения
и
усъвършенствания“
„Статистика на европейските
градове”
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Период на
изпълнение

Обща сума
на проекта
(в евро)

Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

01.01.2016
31.03.2017

- 28064,67

приключил прессъобщение

09.12.2015
09.02.2017
01.02.2016
01.02.2017

- 48189,51

приключил

- 39994,83

приключил

02.01.2016
02.01.2017

- 46064,82

приключил прессъобщение

- 120763,60
приключил прессъобщение
- 46799,01
за дейност
1
- 73964,59
за дейност
2
01.09.2014208 734,87
приключил прессъобщение
01.11.2016
01.10.2015 - 44718,43
приключил
01.10.2016
01.01.2016
01.01.2017

01.04.2015
01.07.2016
01.06.2014 –
01.06.2016

- 42 334.04

приключил прессъобщение

55 587,71

приключил прессъобщение

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

Наименование на проекта

Специфично споразумение за
„Бизнес
наблюдения
и
наблюдение на потребителите“
Финка Денкова „Разходи
за
здраве
по
заболявания и състояния“

01.05.2015
30.04.2016

05121.2014.001-2014.284

Стефан Цонев

02.01.2015
02.04.2016

2015.CE.16.BAT.054

Илияна
Искренова

04211.2014.001-2014.646

Елка
Атанасова

ECFIN/008/2015/703822

07154.2013.001-2013.329

Мария Гергова

Период на
изпълнение

„Усъвършенстване
на
методологията за оценка на
разходите за опазване на
околната
среда
с
цел
съобразяване с изискванията на
Регламент (ЕС) № 691/2011
относно
европейските
икономически
сметки
за
околната среда“
„Регионална бизнес демография
и
бизнес
демография
с
работодател”
Подкрепа на мерки за качеството
на статистиката, използвана в
контекста на Процедурата за
макроикономически дисбаланси
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29.10.2013
04.2016

Обща сума
на проекта
(в евро)
- 117764,20

Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

приключил

- 25040
приключил
(7512
–
първи
транш, 6932
са
получени)
(7512
–
втори
транш)
(10016
–
трети
транш)
- 49 675,60
приключил прессъобщение

31.07.2015
29.02.2016

- 24087,38

приключил прессъобщение

26.11.2014
26.01.2016

- 36 029,29

приключил

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

11172.2014.001-2014.212

Анастас
Троянски

06163.2014.004-2014.476

Мая Папазова

06111.2014.002-2014.270

Анастас
Троянски

06151.2014.002-2014.449

Силвия
Кавгаджийска

08143.2013.004-2013.439

Арслан
Ахмедов

06131.2014.002-2014.365

Галина
Василева

04151.2013.002-2013.636

Гергана Маева

Наименование на проекта
(MIP)
„Подобряване на националния
бизнес регистър и тестване на
методология
на
ЕК
за
профайлинг“
„Подготовка,
събиране
и
предоставяне на статистически
данни за използване на ИКТ и етърговия в предприятията и за
използване
на
ИКТ
от
домакинствата – 2015“
„Стъпки към изпълнението на
ревизираното определение на
статистическите единици за
бизнес статистика: Очертаване
на статистически единици и
тестване на профайлинга“
“SIMSTAT – провеждане на
пробни тестове за обмен на
микроданни“
Обединяване на статистическа и
геопространствена информация
в държавите членки
„Разработване на методологична
база за нов индикатор на
производството
в
услугите
(области 1, 2, 3 – Н49, Н50, Н52,
J58, J60, L68, N79)“
Механизъм за мониторинг на
цените
на
храните.
Методологически и практически
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Обща сума
на проекта
(в евро)

Статус на
проекта

21.07.2014 21.01.2016

36114,38

приключил

01.01.2015 01.01.2016

119 333,70

приключил прессъобщение

01.07.2014 01.01.2016

26 370,73

приключил

31.10.201431.12.2015

9 328,38

приключил прессъобщение
прессъобщение

10.01.2014 31.12. 2015

37 957,12

приключил прессъобщение

Период на
изпълнение

30.09.2014
30.09.2015

02.01.2014 01.09.2015

- 114 532,78

34 849,67

Кратка
информация за
проекта

приключил прессъобщение

приключил прессъобщение

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

20602.2012.001-2012.252

Жейна
Барболова

04121.2013.001-2013.269

Милен Колев

07151.2013.001-2013.557

Цвета Цонкова

ECFIN/023/2014/679199

Мария Гергова

07122.2013.007-2013.223

Диана Тотева

ECFIN/039/2011

ECFIN/085/2011/SI2.591490 Теофана
Генова/Мария

Наименование на проекта
подобрения. Подобряване на
методологията и изчисляване на
по-детайлно ниво индекси на
цени на производител на
вътрешния
пазар
за
производството на храни и
напитки
Осигуряване
на
базисна
информация за паритети на
покупателната способност
Действия за подкрепа на
конкретни
подобрения
в
националните сметки
Развитие
на
данните
за
студентската
мобилност
–
Събиране
на
данни
за
младежката мобилност
Специфично споразумение за
„Бизнес
наблюдения
и
наблюдения на потребителите“
Допълнителен
модул
за
положението на мигранти и
техните преки потомци на пазара
на труда към наблюдението на
работната сила през 2014 г.
Рамково споразумение за бизнес
наблюденията и наблюдение на
потребителите:
Първо
споразумение

Обща сума
на проекта
(в евро)

Статус на
проекта

01.11. 2012 –
01.09.2015

121 102,80

приключил

29.07.2013 –
29.07.2015

46 289,54

приключил

01.03.2014 –
01.06.2015

85 305,20

приключил прессъобщение

01.05.2014 30.04.2015

115 881,00

приключил

01.10.2013 –
30.04.2015

105 178,10

приключил прессъобщение

Период на
изпълнение

01.05.2011 –
30.04.2015

Специфично 01.05.2011 –
за
бизнес 30.04.2012
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приключил

167 030,90
(по

приключил

Кратка
информация за
проекта

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

Наименование на проекта

Гергова

наблюденията

ECFIN/032/2012/618175

Мария Гергова

06151.2013.004-2013.572

Георги Станев

20601.2012.001-2012.286

Палмира
Фарах

06142.2013.001-2013.508

Ерма Петрова

Второ
Специфично
споразумение
за
бизнес
наблюденията
Подготовка за обмена на
микроданни
за
търговията
между държавите членки на ЕС
Хармонизиран
индекс
на
потребителските
цени:
1.Многоцелева статистика на
потребителските цени;
2. Статистика на жилищата и
недвижимите имоти
Модернизиране на Интрастат

06163.2013.003-2013.476

Светослава
Иванова

50904.2012.004-2012.999

Жаклина
Цветкова

60502.2012.003-2012.098

Илияна
Искренова
/Галя Статева

08232.2013.003-2013.286

Петър Петров

50303.2012.001-2012.550

Стефан Цонев

Период на
изпълнение

01.05.2012 30.04.2013
01.02.2014 –
01.04.2015

37 228,47

приключил прессъобщение

01.01.2013 –
31.03.2015

192 479,92

приключил прессъобщение

36 425,24

приключил прессъобщение

117 722,90

приключил прессъобщение

35 722,70

приключил прессъобщение

106 969,09

приключил прессъобщение

41 431,47

приключил прессъобщение

38 229,60

приключил прессъобщение

01.01.2014 –
30.03.2015
Събиране
на
данни
за 01.01.2014 –
използване
на
ИКТ
в 31.12.2014
домакинствата и предприятията
Пилотни
наблюдения
за 02.01.2013 –
развитие
на
сметките
за 31.12.2014
околната среда в ЕСС
Хоризонтална и вертикална 04.12.2012 –
интеграция:
Прилагане
на 04.12.2014
технически и статистически
стандарти в ЕСС
Изследване за събиране на данни 17.07.2013 –
за хранителните отпадъци
17.10.2014
Подобряване на статистиката на 02.01.2013 –
водите
30.06.2014
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Обща сума
Кратка
Статус на
на проекта
информация за
проекта
(в евро)
проекта
финален
финансов
отчет)
приключил
114 309,00
(планирани)

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

201102.2012.001 – 2012.207

Милен Колев

10502.2012.001-2012.457

Жана Герон

10301.2012.001-2012.504

Елена Цанкова

ECFIN/061/2013/650266

Мария Гергова

50403.2011.001-2011.539

Валерия
Ангелова
Елена Цанкова

50701.2012.003-2012.345
20601.2011.003-2011.409

Албена
Данчева

50502.2009.004-2011.536

Магдалена
Костова
Светослава
Филипович

30102.2012.006-2012.576

50904.2010.004-2010.587

Стефан Цонев

06123.2013.002-2013.292

Анастас
Троянски
Светослава

Наименование на проекта
Действия за осигуряване на
специфични
подобрения
в
националните сметки
Наблюдение на работната сила –
Модул 2013
Внедряване на международната
статистическа класификация в
образованието 2011
Бизнес
наблюдения
и
наблюдения на потребителите
Статистика на градовете –
събиране на данни 2012-2013
Събиране
на
данни
за
използването на ИКТ 2013
РП 1 “Многоцелева статистика
на потребителските цени”
РП 2 "Жилища, притежавани от
собственици"

ESSnet GEOSTAT

Обща сума
на проекта
(в евро)
55 630,98

приключил

01.10.2012 –
30.06.2014
01.11.2012 –
01.05.2014

118 607,10

приключил прессъобщение

45 188,00

приключил прессъобщение

01.05.2013 –
30.04.2014
01.03. 2012 –
01.03.2014
01.01.2012 –
31.12.2013
01.01.2012 –
31.12.2013

114 638,00

приключил

71 914,70

приключил прессъобщение

135 041,50

приключил прессъобщение

РП 1
193 994,85
РП 2
210 521,30
ОБЩО
404 516.15
19 899,80

приключил

40370,00

приключил прессъобщение

48 876, 53

приключил

35 852,20

приключил прессъобщение

Период на
изпълнение
25 .07.2012 –
30 06. 2014

01.01.2012 31.12.2013
Свързване на микроданни за 14.11.2012 межународния
сорсинг
и 31.12.2013
глобалните вериги стойности с
други статистически бази данни
Сметки за околната среда – 01.05.2011сектор стоки и услуги
01.11.2013
Усъвършенстван правната рамка 03.07.2013 –
на СБС, предприятията под 31.10.2013
чуждестранни
контрол
и
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Статус на
проекта

Кратка
информация за
проекта

приключил

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта
Филипович

30121.2011.007-2011.280

Анастас
Троянски
Гергана Маева

40401.2011 – 2011.568

Гиргина
Николова

20602.2010.001-2010.322

Жейна
Барболова
Тодор
Давидков
Анастас
Троянски
Албена
Данчева/
Палмира
Фарах
Милена
Ковчазова
/Свилен
Кателиев

10201.2011.001-2012.177
2012.CE.16.BAT.084
61229.2010.001-2010.538

50701.2011.002-2011.382

Наименование на проекта
ПРОДКОМ в контекста на
интегрирането
на
бизнес
статистиката (FRIBS)
РП 1 – Разработване и прилагане
на методи и инструменти за ЕРГ
на национално ниво
РП 2– Улесняване на трансфера
на данни от предприятията към
НСИ на България в областта на
Краткосрочната
бизнес
статистика
Система за събиране на данни за
цените на селскостопанската
земя и рентата в земеделието в
съответствие с общата целева
методология
Осигуряване
на
базисна
информация за ППС
Подобряване на качеството на
наблюдение на работната сила
Регионална бизнес демография –
събиране на данни 2012 г.
Многоцелева статистика
на
потребителските цени

Обща сума
на проекта
(в евро)

Статус на
проекта

24.10.201124.10.2013

122 246.40

приключил

01.10. 2011 –
01.10.2013

72 956,20

приключил прессъобщение

01.01.2011 –
01.08.2013
01.09.2011 –
30.06.2013
09.10.2012 –
09.05.2013
01. 01. 201101.04.2013

152 316,00

приключил

34 278,20

приключил

23 959,00

приключил

71 713, 54

приключил

РП1
70 894,20
РП 2
66 180,20
РП3

приключил

Период на
изпълнение

РП 1- Събиране на данни за 01.01. 2012 –
използване на ИКТ и е-търговия 31.12.2012
в предприятията
РП 2- Събиране на данни за
използването на ИКТ от
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Кратка
информация за
проекта

Номер на споразумението
за субсидия

Ръководител
на проекта

50602.2011.002-2011.270

Анастас
Троянски
Ваня Желева

60501.2010.001-2010.685

Галя Статева

50303.2010.001-2010.559

Стефан Цонев

50701.2010.003-2010.610

Милена
Ковчазова

40801.2010.003-2010.662

Гиргина
Николова

Наименование на проекта
домакинствата и лицата
РП 3 – Събиране на данни за
разходите и инвестициите в ИКТ
от предприятията
Статистика на иновациите и
НИРД с три работни пакета:
РП1
–
Изследване
за
иновационните
предприятия
2010
РП2 – Изследване на НИРД
РП3
–
Статистика
на
бързорастящи
иновационни
предприятия
ESSnet проект по SDMX – фаза
ІІ
Статистика на водните ресурси,
използване
на
водата
и
третиране на отпадъчната вода
Събиране
на
данни
за
използване
на
ИКТ
и
електронната
търговия
в
предприятията през 2011 и
използване на ИКТ от
домакинствата и лицата през
2011
Събиране на данни на NUTS 3
относно статистика за развитие
на селските райони 2005-2010
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Период на
изпълнение

Обща сума
на проекта
(в евро)
68 625,70
ОБЩО
205 700.10

Статус на
проекта

16.05.2011 –
06.11.2012

71 519,70

приключил

18.03.2011 –
27.09.2012
01.03.2011 01.09.2012

44 061,66

приключил

36 675,20

приключил

01.01.2011 –
01.01.2012

104 235,33

приключил

01.01.201101.12.2011

24 123,78

приключил

Кратка
информация за
проекта

