УТВЪРЖДАВАМ:
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
/СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
Наименование на администрацията: Национален статистически институт (НСИ)
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Индикатор за изпълнение

Цели за
2013 г. 1

1. Осигуряване на
обективна,
навременна и
надеждна
статистическа
информация за
икономическото,
социалното и

Дейности

Резултат

- провеждане на
статистически
изследвания;
- осигуряване на
статистически
показатели;
- разработване
на нови

Виж т. ІІ.1
от Отчета
за
изпълнени
е на НСП
и за
дейността
на НСИ за

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2013 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2013 г. /

Брой статистически
изследвания и дейности
(222 бр.)

Брой статистически
изследвания и дейности
(222 бр.)

Брой стандартни
статистически
показатели
(789 бр.)

Брой стандартни
статистически
показатели
(789 бр.)

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100
%/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
1.
напълно постигната цел
/100 %/

Целите за 2013 г. са включени като задачи и дейности в плана за дейността на НСИ в Националната статистическа програма за 2013 година (НСП
2013). НСП 2013 е публикувана на сайта на НСИ на адрес: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/uplf/NSP2013.pdf. Включените задачи и
дейности в НСП 2013 са в съответствие с хоризонталните приоритети от Стратегията за развитие на Националната статистическа система (НСС) на
Република
България,
2013-2017
г,
която
е
публикувана
на
Интернет
сайта
на
НСИ
на
адрес:
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/uplf/Strategy2013-2017.pdf .
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1

1

демографското
развитие и за
околната среда на
национално и
регионално равнище

2. Въвеждане на нови
източници на данни
и средства за
усъвършенстване на
производството и
повишаване на
качеството на
статистическите
продукти и услуги.

2

показатели;
- актуализация
на
съществуващи
показатели;
- обогатяване на
съдържанието на
съществуващата
статистическа
информация в
отговор на
информационни
те нужди на
потребителите.

-по-широко
използване на
административн
и източници на
данни;
- оптимизиране
на
статистическия
инструментариу
м.

3

4

5

2013
година 2

Виж т. ІІ.2
от Отчета
за
изпълнени
е на НСП
и за
дейността
на НСИ за
2013
година

Публикувани последни
актуални данни
(1 450 бр.)
Публикувани метаданни
(450 бр.)

Публикувани последни
актуални данни
(1 461 бр.)
Публикувани метаданни
(450 бр.)

Публикувани
методологични
документа
(310 бр.)

Публикувани
методологични
документа
(554 бр.)

Публикувани
прессъобщения
(380 бр.)

Публикувани
прессъобщения
(362 бр.)

Публикувани новини
(70 бр.)
Дял на изследванията на
НСИ базирани на
административни
източници
(7,7 %)

Публикувани новини
(89 бр.)
Дял на изследванията на
НСИ базирани на
административни
източници
(7,7 %)

1.
напълно постигната цел
/100 %/

2

НСИ ежегодно разработва и публикува на интернет сайта си Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма (НСП) и за
дейността на Националния статистически институт (НСИ) в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката. Отчетът представя изпълнението
на задачите от НСП 2013 и дейността на НСИ и органите на статистиката през 2013 година.

2

1

3. Повишаване на
професионалния и
организационния
капацитет на НСС

2

- разработване
на уеб-базирани
приложения и на
електронни
въпросници
онлайн и офлайн
за събиране на
информация

3

Дял на изследванията
провеждани с
електронен въпросник
(64,9 %)

4

Дял на изследванията
провеждани с
електронен въпросник
(71,6 %)

-осигуряване на
качеството в
Националната
статистическа
система.

Разработени доклади за
качеството
(15 бр.)

Разработени доклади за
качеството
(15 бр.)

Мониторинг за
прилагането на Кодекса
на европейската
статистическа практика
(1 бр.)

Мониторинг за
прилагането на Кодекса
на европейската
статистическа практика
(1 бр.)

- провеждане на
вътрешни одити
по качеството на
статистическите
процеси и
продукти
- Създаване на
мотивираща
работна среда и
развитие на
професионалния
капацитет на
служителите;

Проведени одити по
качеството на
статистическите
процеси и продукти
(2 бр.)

Проведени одити по
качеството на
статистическите
процеси и продукти
(2 бр.)

Брой структурни
промени
(3 бр.)

Брой структурни
промени
(4 бр.)

Численост на персонала
(1 119 щатни бройки)

Численост на персонала
(1 107 щатни бройки)

Повишаване в длъжност
на държавни служители
(50 бр.)

Повишаване в длъжност
на държавни служители
(50 бр.)

Изпратени национални

Изпратени национални

Виж т. ІІ.3

от Отчета
за
изпълнени
е на НСП
и за
дейността
на НСИ за
2013
година

5

2.
задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

3

1

2

- Засилване на
взаимодействиет
ои
партньорството
между
институциите от
НСС и
потребителите;

- Утвърждаване
на НСС като
активен член на
Европейската
статистическа

3

експерти за работа в ЕС
(2 бр.)

4

експерти за работа в ЕС
(4 бр.)

Планирани курса
(80 бр.)

Планирани курса
(29 бр.)

Планирани обучения на
служители
(700 бр. служители)

Планирани обучения на
служители
(590 бр. служители)

Сключени споразумения
за информационен
обмен с министерства,
ведомства и агенции
(29 бр.)

Сключени споразумения
за информационен
обмен с министерства,
ведомства и агенции
(29 бр.)

Общо трансмисии за
обмен на информация
по сключените
споразумения
(172 бр.)

Общо трансмисии за
обмен на информация
по сключените
споразумения
(172 бр.)

Проведени заседания на
НСС
(2 бр.)

Проведени заседания на
НСС
(1 бр.)

Участие в
междуведомствени
работни групи към СЕВ
към МС
(17 бр. групи)

Участие в
междуведомствени
работни групи към СЕВ
към МС
(17 бр. групи)

Участие на НСИ в
междуведомствени
групи
(59 бр. групи)

Участие на НСИ в
междуведомствени
групи
(59 бр. групи)
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4

1

4. Внедряване на

иновативни и

2

система и
международната
статистическа
общност.

- развитие на
статистическите

3

Виж т. ІІ.4

от Отчета

Участие на НСИ в
срещи на ЕСС и Съвета
на ЕС
(90 бр. групи)
(160 бр. срещи)
(160 бр. участници)

4

Участие на НСИ в
срещи на ЕСС и Съвета
на ЕС
(90 бр. групи)
(160 бр. срещи)
(160 бр. участници)

Участие на НСИ в
срещи по проекти в
областта на
статистиката,
финансирани от ЕК
(25 бр. срещи)
(40 бр. участници)

Участие на НСИ в
срещи по проекти в
областта на
статистиката,
финансирани от ЕК
(25 бр. срещи)
(40 бр. участници)

Участие на НСИ в
международни срещи
(13 бр. срещи)

Участие на НСИ в
международни срещи
(13 бр. срещи)

Участие на НСИ в
срещи по двустранно
сътрудничество
(4 бр. срещи)
(12 бр. участници)

Участие на НСИ в
срещи по двустранно
сътрудничество
(4 бр. срещи)
(12 бр. участници)

Техническа помощ за
други страни – нечленки на ЕС
(5 бр. обучения)

Техническа помощ за
други страни – нечленки на ЕС
(7 бр. обучения)

Подписани от НСИ
споразумения за
субсидии с ЕК
(10 бр.)

Подписани от НСИ
споразумения за
субсидии с ЕК
(13 бр.)

Разработване и
внедряване на

Разработване и
внедряване на

5

2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
5

1

ефективни
информационни и
комуникационни
технологии и eуслуги.

2

информационни
те системи;

- използване на
средства за
визуализация на
данни и
улесняване на
потребителите
при тяхното
интерпретиране;
разпространение
на статистически
продукти и
услуги.
- внедряване на
интернет услуги
за предоставяне
на информация
на обществото и
за обмен на
информация

3

за
изпълнени
е на НСП
и за
дейността
на НСИ за
2013
година

информационни
системи
(3 бр.)

4

информационни
системи
(3 бр.)

Развитие на
съществуващи
информационни
системи
(4 бр.)

Развитие на
съществуващи
информационни
системи
(4 бр.)

Реинжинеринг на
информационни
системи
(2 бр.)

Реинжинеринг на
информационни
системи
(2 бр.)

Подадени по интернет
Годишни отчети за
дейността на
предприятията
(88 %)

Подадени по интернет
Годишни отчети за
дейността на
предприятията
(83 %)

Посещения на Интернет
страницата на НСИ
(7 280 000 бр.)

Посещения на Интернет
страницата на НСИ
(7 143 128 бр.)

Нови рубрики и подрубрики
(6 бр.)

Нови рубрики и подрубрики
(6 бр.)

Динамични редове
(1 601 бр.)

Динамични редове
(1 749 бр.)

5

6

1

2

между
организациите;
- обогатяване на
съдържанието и
структурата на
интернет сайта
на НСИ.

3

4

Създадени и обработени
дигитални страници в
дигиталния център на
библиотеката
(1 162 бр.)

5

Създадени и обработени
дигитални страници в
дигиталния център на
библиотеката
(1 162 бр.)

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2013 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2013 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2013 г. Възможно е тези цели да са
били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва
реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези
дейности са средство за постигане на целите за 2013 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2013 г., за да отчете промяната в
състоянието на обекта на въздействие в края на 2013 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение
на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя,
20%.
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Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2013 г.,
изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2013 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2013 г. след
предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2013 г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата
администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Галя Статева, директор на Дирекция „Статистическа и ИТ инфраструктура, координация и
международни дейности”
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