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GSBPM Generic Statistical Business Process Model 
 
Общ модел на статистическия 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. Национална статистическа система 
 

Националната статистическа система се състои от Националния статистически институт, 
органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни 
органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват 
статистическа информация. НСИ и органите на статистиката осъществяват статистическата 
дейност в България чрез провеждане на статистически изследвания и дейности, включени в 
Националната статистическа програма. НСИ координира статистическата дейност на държавата 
по отношение на органите на статистиката. НСИ и органите на статистиката съвместно 
подготвят и участват в европейски програми и проекти, свързани с развитието на 
статистическите методи, разработването на нови статистически показатели и провеждането на 
нови изследвания. 

Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява от европейската 
статистическа система (ЕСС) и от Европейската система на централните банки. На национално 
ниво това се осъществява, в съответните области на компетентност, от Националния 
статистически институт и органите на статистиката, като част от ЕСС, регламентирано от  член 
4 на Регламент 223/2009 и от Българската народна банка, като част от ЕСЦБ – от член 5 от 
Протокол № 4 относно Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ и 
от Регламент 2533/98. 

Основната цел на дейността на НСС е да допринася за благополучието на обществото с 
навременна, сигурна и качествена официална статистическа информация, като: 

 информира обществеността по социални и икономически въпроси; 
 съдейства при разработването и оценката на публични политики; 
 гарантира качеството, коректното използване и предотвратяването на злоупотребата с 

официалните статистически данни. 
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2. Анализ на състоянието 

 
Стратегията, чието действие приключи през 2020 г., представяше посоката на развитие през 
последните седем години и описваше плана за промяна на НСС в помощ на различни 
представители на обществото при вземане на решения, като разполагат с „вярна, точна и 
навременна информация“. През този период НСС: 

 модернизира системите си и започна провеждането на нови изследвания; 
 разшири обхвата на използваните административни източници за статистически 

цели; 
 въведе нови технологии; 
 подобри разпространението; 
 подобри качеството на произвежданата статистика; 
 повиши статистическата култура на потребителите. 

Модерните, сигурни и фокусирани върху нуждите на потребителите проучвания са от 
съществено значение за предоставянето на качествени услуги в цялата система. Те са основа 
както за подготовката на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., което 
ще се проведе от НСИ, така и за преброяването на земеделските стопанства в края на 2020 г., 
осъществено от Министерството на земеделието, храните и горите. 

Въвеждането на стандартите ISO 9007:2015 и ISO 27001 за качеството и сигурността на 
информацията на дейностите по събиране, обработка, анализ и разпространение на 
статистическите продукти и услуги даде възможност за внедряване на Интегрирана система за 
управление в НСИ. 

Прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика засили авторитета на 
НСИ. 

През 2016 г. България се присъедини към Специалния стандарт за разпространение на 
данни Плюс на Международния валутен фонд (МВФ) като стана единадесетата страна в света, 
която се присъединява към този най-висок международен стандарт. БНБ, като координатор по 
присъединяването на България, разработи Националната страница с обобщени данни Плюс. 
Процесът продължи през годините с разпространението на нови категории от данни. 

Изпълнението на предходната стратегия приключи точно преди пандемията от COVID-
19 да промени много от навиците и начина на живот на хората и обществото в световен мащаб. 

За да се отговори на необходимостта от данни на национално ниво, по време на кризата 
бяха въведени спешно нови подходи както в работата на терен, така и при обработката и 
разпространението на статистическата информация. В кратки срокове бяха проведени 
проучвания, свързани с разпространението на COVID-19 в България. Засили се и използването 
на данни от алтернативни/административни източници, за да може да се предоставя актуална 
статистическа информация. 

 

3. Промяна на контекста: от данни към информация 
 
 Кризисните събития обикновено ускоряват развитието, но истинското 

предизвикателство днес е да работим в сътрудничество и да го надграждаме. 
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Целта на Стратегията е да запази „инерцията“ за по-интензивен обмен на данни, за 
въвеждане на иновации и по-широк обхват на произвежданата информация като постоянни 
характеристики на НСС. 

  Това може да бъде постигнато чрез фокус върху изграждането и запазването на култура 
на споделяне, обмен и предоставяне на информация, изградена върху доверие и гъвкавост, 
възможности за обучение и желание за промяна. 

  Настъпилите промени (икономически, политически и технологични) увеличават 
търсенето на статистическа информация за формиране на политики, предоставяне на услуги и 
аргументация при вземане на решения и предприемане на действия във всички сфери на 
обществения живот. Все повече има нужда от навременна, актуална, достъпна, подходяща, 
съгласувана и на достатъчно ниско регионално ниво информация в помощ на управлението, 
бизнеса и гражданското общество.  

  Нововъзникналите възможности за връзка между множеството източници на данни, за да 
се стигне до най-добрия отговор, водят до необходимост от адаптиране на законодателството и 
технологиите. Много от проблемите, пред които сме изправени, търсят своето решение в 
сътрудничество независимо от институционалните и географските граници. От пандемията и 
последвалата икономическа криза към изменението на климата, неравенството, психичното 
здраве, работа от разстояние, необходимостта от по-честа промяна на работата, както и 
социалните грижи - всички тези проблеми изискват междусекторен анализ и общи усилия за 
преодоляването им. 

 Държавата не може да изпълнява своите функции без актуална, точна и качествена 
статистическа информация. В същото време рискът от загуба на доверие чрез злоупотреба или 
неразбиране на официалната статистика е изключително висок. Необходимо е обществото да 
бъде информирано, когато произведените от НСС данни се използват злонамерено или се 
нарушава целостта и интегритетът им. Това представлява предизвикателство както за 
нормативното регулиране, така и за производството на статистика. 

 От юни 2019 г. благодарение на активността на НСИ България има равни права с 
държавите - членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в 
Комитета по статистика и политики в областта на статистиката. Страната ни е асоцииран член 
на Комитета и на три работни групи към него, а експерти от НСИ участват и в редица работни 
групи, свързани със статистиката, към други комитети (напр. статистика на туризма, измерване 
на дигиталната икономика, статистика на образованието и др.), което допринася за 
утвърждаване на положителния образ на България като страна - кандидат-членка на ОИСР. 

 През 2021 г. НСИ пое инициатива и бе одобрена за координатор на Работната група по 
обмен на статистически данни и икономическа информация към Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество, като на практика възобнови дейността на групата. Страната ни 
предложи нов подход за споделяне на данни за изпълнение на целите за устойчиво развитие 
между държавите членки. НСИ е пионер в организирането на обучения за млади статистици от 
Западните Балкани и държавите от Източното партньорство на ЕС. Започнали през 2016 г., тези 
обучения са част от помощта за развитие, осигурявана от България. Ежегодно в рамките на 
партньорски споразумения по европейски проекти с консултантски компании или със самите 
държави водещи експерти от НСИ подпомагат институционалното изграждане на 
статистическите служби в страни от Западните Балкани и Източното партньорство, както и 
съответствието на дейността им с европейските стандарти. 
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Стратегията на НСС 2021 - 2027 допринася за хармонизиране и съгласуване на 
определения и терминология, които навлизат в последните години чрез различни, а понякога и 
некоординирани инициативи и програми на глобално и регионално ниво. 

 

II. ВИЗИЯ И МИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НСС 
 

Визия 
 

Модерна и ефективна Национална статистическа система, гарантираща високо 
качество на статистическия информационен продукт и доверие от страна на потребители 
и партньори. 
 

Мисия на НСС  
 
Мисията на НСС на Република България е да осигурява безпристрастна, обективна, 

навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, 
социалната сфера, демографията и околната среда в отговор на нарастващите информационни 
потребности на всички групи потребители. 

Официалната статистика предоставя  основата за вземането на решения по икономически, 
социални и екологични въпроси на всички нива на обществото. Правителството и политиците 
използват статистическите данни за оценка и формулиране на политики и предлагат мерки, 
които да повлияят на развитието и да доведат до подобряване на състоянието като цяло или в 
конкретни области. Официалната статистическа информация е и основата, която дава 
възможност на бизнеса да оценява икономическата ситуация и да взема информирани бизнес 
решения. Статистическата информация също така позволява на медиите, на неправителствените 
организации и на гражданите да оценяват състоянието и развитието на обществото и да 
формулират своите мнения и нагласи по различни въпроси, както и да упражняват контрол 
върху обществените процеси.  
 

Затова Статистиката като обществено благо е основното разбиране за развитието на 
НСС през следващите седем години, заложено в изпълнението на Стратегията.  

Динамичните процеси в икономиката и обществото, цифровизацията и глобализацията 
изискват от НСС да отговори адекватно на настъпващите промени. Новите технологии водят до 
експоненциално увеличаване на обема и видовете налични данни, създавайки огромни 
възможности за информиране на обществото и предприемане на действия за опазване на 
околната среда и намаляване на риска от въздействието на климатичните промени. 
Правителствата, бизнесът, изследователите и гражданите са в процес на постоянна адаптация 
към новия свят на данните, свят, в който данните са по-навременни и по-подробни от всякога. 
Това от своя страна изисква действия за насърчаване на напредъка и устойчивото развитие на 
обществото.  

Променящата се среда, в която функционира НСС, налага необходимостта от 
трансформация и модернизация, за да се използва ефективно потенциалът на иновативните 
технологии в една бързо променяща се екосистема от данни. Тази екосистема от данни се 
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характеризира с множество източници на данни и свързани производители (държатели) на 
информация.  

Това изисква от НСС да формулира ясно стратегическите насоки за интегриране и 
модернизиране на статистическите производствени процеси. Основният фокус на 
модернизацията е насочен към повишаване на капацитета на органите на статистиката за 
ефективно и ефикасно удовлетворяване на нарастващото търсене на статистическа информация, 
както и за прилагане на гъвкав подход към новите изисквания към данните, които не могат да се 
предвидят.  

Като отчита, че производителите на официална статистическа информация се различават 
значително по отношение на човешки, финансови и инфраструктурни нива на зрялост или 
развитие, НСС следва да: 

  произвежда и предоставя  статистическа информация за състоянието и тенденциите в 
развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда, като спазва 
Кодекса на европейската статистическа практика и Фундаменталните принципи на 
официалната статистика на ООН; 

 работи в партньорство за разширяване на възможностите за повторното използване и 
обмена на данни; 

 превърне технологичното развитие в приоритет при всички етапи от статистическия 
производствен процес;  

 засили диалога и консултациите с потребителите, за да се разберат потребностите, и 
когато е възможно, да се удовлетворят техните нужди от нови данни на регионално, 
национално и глобално ниво. 

През следващите седем години ще бъде необходимо актуализиране на законодателната 
рамка, за да може НСС да реализира възможностите за достъп до нови източници на първични 
данни и обогатяване на произвежданите данни. Същевременно за реализирането на този 
потенциал е необходимо разширяване на партньорствата и въвеждане на най-новите 
технологии, които променят обществото и икономиката.  

Възможностите за умишлена или случайна злоупотреба със статистически данни 
(генериране на фалшиви новини) нарастват и нуждата от нормативно регулиране, анализ и 
навременна реакция от страна на НСС е от изключително значение. За да се противопостави на 
злоупотребата със статистическите данни, НСС трябва да работи по общи правила и да 
предоставя статистически продукти и услуги, които гарантират яснота и съгласуваност и 
улесняват отговорите на въпросите, задавани от заинтересованите страни.  

    Аргументите, основани на официални статистически данни, които не зависят от 
политическо влияние и бизнес интереси, са крайъгълен камък на демократичното общество. 
Статистическите данни дават възможност за по-добро формулиране и оценка на публичните 
политики, подпомагат вземащите решения да направят избор и позволяват на обществото да 
търси отговорност от тях. НСС гарантира за официалните статистически данни чрез: 

 законова компетентност - Закон за статистиката и други нормативни документи, 
регламентиращи статистическата дейност;  

 водещи принципи, обхващащи институционалната среда, статистическите процеси 
и статистическите продукти;  

 способност да обединява всички участници в изготвянето на статистически данни;  
 безопасен и сигурен достъп до данни;  
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 разработване и внедряване на иновативни решения в производствения процес;  
 въвеждане в практиката на етиката на данните, за да се запази и оправдае 

доверието на обществото. 
 

III. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
СТРАТЕГИЯТА 

 
При постигането на стратегическите и оперативните цели, както и при осъществяването 

на конкретните дейности през следващите седем години, НСС неизменно ще се ръководи както 
от Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН1 и Кодекса на европейската 
статистическа практика2, така и от следните принципи с ключово значение за изпълнението на 
настоящата стратегия:  

 Надеждност и високо качество - производство на информационни продукти и 
услуги с високо качество, основано на безпристрастност, експертиза, традиции и опит; 

 Иновативност - целеустремен подход в търсенето и прилагането на иновативни 
технологии, методи, източници на данни и политики за цялостното управление на 
статистическия производствен процес; 

 Адаптивност към извънредните потребности - далновидност и стратегическо 
планиране в осъществяването на дейности, необходими да отговорят на извънредни и 
кризисни ситуации, изискващи информационна обезпеченост;  

 Отвореност към сътрудничества - приобщаване и насърчаване на партньорствата с 
академичната и международната общност, бизнеса и всички заинтересовани страни в 
производството на статистическа информация; 

 Устойчивост в развитието - управление, основано на разбирането за постоянство и 
равенство в процесите, които повишават капацитета на членовете на НСС за изпълнение на 
общите стратегически цели; 

 Проактивност в действията - засилване на водещата роля на НСС за постигане на 
целите и устойчивото развитие на официалната статистика в Република България.  

IV.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Цел 1: Модерна и ефективна Национална статистическа система 

НСС на България се стреми да произвежда ефективно статистическа информация в 
съответствие с добрите практики, като използва наличните източници на данни, както и 
съвременните методи. Процесът по модернизиране на НСС изисква: 

 Осигуряване на условия и ресурс за устойчиво и модерно развитие на НСС за 
създаване на ефективен управленски и експертен капацитет, който да обезпечи 
производството на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за 
икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и 
регионално равнище; 

                     
1 Фундаментални принципи на официалната статистика на ООН. 
2 Кодекс на европейската статистическа практика. 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Quality/1.1.%20CoP_ALL_BG.pdf
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 Актуализиране на законовата рамка, която регулира статистическата дейност и 
гарантира възможностите за осигуряване на официална статистика, отговаряща на нуждите на 
всички заинтересовани страни и на съответните национални и международни стратегии и 
инициативи; 

 Разработване и внедряване на нови методи и технологии в производството и 
разпространението на резултатите от статистическите изследвания за повишаване на 
качеството на статистическите продукти и услуги; 

 Използване на повече административни и нови източници на данни за 
усъвършенстване на производството на статистически данни и оптимизация на използваните 
публични ресурси. 

Цел 2: Високо качество и доверие в официалната статистика 

НСС се стреми да осигурява висококачествена, всеобхватна и достоверна статистическа 
информация, която е международно разпознаваема, достъпна и разбираема за широката 
общественост. В резултат на натрупания опит и дългогодишна история в изпълнението на тази 
своя функция НСС е изградила високи нива на доверие от страна на обществото и своите 
национални и международни партньори. Запазването и дори повишаването на това доверие в 
официалната статистика може да бъде постигнато чрез:  

 Засилване на комуникацията със заинтересованите страни при определяне на 
приоритетите на обществения дневен ред;  

 Включване и активно участие на обществото в планирането и оценката на 
процесите, управляващи статистическата дейност в страната; 

 Открито управление на качеството чрез осигуряване на възможност за обратна 
връзка и комуникация със заинтересованите страни по отношение на системата за управление 
на качеството на НСС. По този начин ще се увеличи стойността на предоставените 
статистически данни, ще се подобри съгласуваността и ще се подчертаят важните пропуски в 
данните там, където съществуват. 

 
Цел 3: Преход от статистически данни в статистическа информация с добавена 

стойност 

Трансформирането на данните в информация с добавена стойност е голямо 
предизвикателство за НСС както поради бързо променящата се комуникационна култура на 
нашето общество, така и поради разнообразните технологични възможности. 

Правилното разбиране на статистическата информация изисква постоянен стремеж за 
осъвременяване на подходите в представянето на данните и резултатите от статистическите 
изследвания. Данните сами по себе си не носят информационно съдържание, докато не бъдат 
обогатени с контекстна информация - метаданни, методология, аналитична интерпретация и 
свързаност с други статистически данни (linked data). За целта НСС следва да продължи 
активно да осигурява:  

 Модерна и ефективна комуникация с всички участници в жизнения цикъл на 
статистическото производство;  

 Нови, потребителски ориентирани статистически продукти и услуги, които 
отговарят на текущите тенденции в представянето и публикуването на статистическа 
информация; 
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 Леснодостъпна и разбираема статистика, позволяваща по-широка употреба от 
неспециалисти (граждани, ученици, студенти и други); 

 Условия за активно участие на медиите в представянето и популяризирането на 
статистическата информация, обмен на знания и опит, както и мерки за борба с фалшивите 
новини.  

  
Цел 4: Активно сътрудничество с национални и международни партньори 

Сътрудничеството на национално и международно ниво е ключова предпоставка, която 
дава възможност за справяне с предизвикателствата и поставените в Стратегията цели по начин, 
който е възможно най-ефективен и ориентиран към резултати. Активното сътрудничество в 
отговор на тази задача изисква:  

 Насърчаване на партньорствата на национално ниво със собствениците на 
административни данни и с частните държатели на данни - задължително условие за 
включването на нови източници на данни, намаляване на натовареността на респондентите и 
използвания публичен ресурс;  

 Разширяване на международното сътрудничество в рамките на Европейската 
статистическа система, Европейската система на централните банки, научноизследователските 
и академичните среди и с международните институции и организации - Организацията на 
обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 
Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и други; 

 Подобряване на обхвата на споразуменията и партньорствата за изграждане на 
устойчив обмен на статистическа информация, опит и знания на национално и международно 
ниво. От стратегическо значение е сътрудничеството с държавите от Западните Балкани и 
Източното партньорство от Европейската политика за добросъседство.  

 

V. ПРИОРИТЕТИ  
 

Приоритетите на Стратегията определят ключовите области при изпълнението на 
стратегическите цели на НСС. Дефинираните пет приоритета (приоритетни теми) са избрани в 
съответствие с темите на фокус в световния дневен ред през следващото десетилетие. 
Избраните теми покриват голяма част от статистическите области в портфолиото на НСС и са 
определящи при планирането на нови или модернизирането на текущи изследвания.   

  
Приоритет 1:  Благоденствие и жизнен стандарт на населението  

Приоритет 2:  Икономическо и социално развитие 

Приоритет 3:  Миграция 

Приоритет 4:  Околна среда и промени в климата 

Приоритет 5: Устойчиво развитие 2030 

 

VI.  ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  
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За изпълнение на Стратегията са дефинирани конкретни оперативни цели, които са 
пряко обвързани със стратегическите цели.  

 
Оперативна цел 1.1. Модернизиране на НСС  

 
Модернизирането на НСС и начините на нейното функциониране и взаимодействие с 

обществото и заинтересованите среди е неизбежен елемент от стратегическото планиране за 
периода на действие на настоящата стратегия. Тази ключова оперативна цел следва да бъде 
осъществена чрез:  

1.1.1. Обезпечаване и оптимизиране на управлението на ресурсите за повишаване на 
административния капацитет на НСС. 

1.1.2. Подобряване на информационната инфраструктура на НСС и модернизиране на 
организацията и функционирането на НСИ като водеща институция в НСС. 
 
Оперативна цел 1.2. Модернизиране на производствения процес  
 
 Модернизирането на производствения процес изисква разширяване на обхвата на 
произвежданите статистически продукти и услуги чрез използване на съвременни ИКТ 
технологии и намаляване на различията в напредъкa на отделните органи на статистиката. 
Оперативната цел следва да бъде осъществена чрез:  

1.2.1. Разширяване на обхвата на интегрирания подход при управление на отделните 
фази на производствения статистически процес в рамките на НСС - внедряване и 
хармонизиране на системите за управление, сигурност и качество в производство на статистика 
във всички органи на статистиката. 

1.2.2. Осъвременяване на методите за събиране, обработка и разпространение на 
статистическата информация - използване на нови източници на информация и технологии във 
всички фази на статистическия производствен процес.   

1.2.3. Дигитализация и оперативна съвместимост - внедряване на уеббазирани или 
комбинирани методи за събиране на данни (CAPI, CAWI, CATI) в изследванията на 
домакинствата и предприятията до 2027 г., увеличаване на изследванията, основани на 
административни източници, и оперативна съвместимост на вътрешни и външни източници и 
информационни системи, използвани за производство на информация. 

 
 
 
Оперативна цел 1.3. Модернизиране на регулаторната рамка (нормативната база) 
 

 Официалната статистическа информация се събира, произвежда и разпространява в 
съответствие с националното и общоевропейското законодателство. Нормативната база е 
коректив както за НСС, така и за обществото в спазването на всички обществено значими 
ангажименти от страна на участниците в процеса на осигуряването на статистическата 
информация. Оперативната цел следва да бъде осъществена чрез:  

1.3.1. Осъвременяване на нормативната база на НСС - преразглеждане и осъвременяване 
на нормативната база, регулираща статистическата дейност на Република България, 
осъществявана от НСС: 

 Изменение на Закона за статистиката; 
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 Регламентиране на отношенията с частните собственици на данни;  
 Подготвяне на нови стратегически и вътрешноинституционални нормативни 

документи, които да подпомагат процесите по модернизиране на НСС.  
1.3.2. Гарантиране на необходимата правна сигурност при внедряване на статистическата 

екосистема, съобразена с установените правни и етични принципи в рамките на ЕС. Изграждане 
на доверие чрез създаване на регулаторна рамка за разработване и приложение на надеждни 
статистически продукти и услуги чрез използване на нови технологии.  
 
Оперативна цел 2.1. Качество, нововъведения и сигурност 
 
 Реализиране на ползите от революцията в данните и преминаване към надеждна 
интелигентна статистика в съответствие с приоритетите на Европейската статистическа 
програма за периода 2021 - 2027 г. и с нарастващите информационни потребности на 
заинтересованите страни. Оперативната цел следва да бъде осъществена чрез:  

2.1.1. Подобряване на методологичната база, свързана с качеството на произвежданата 
статистическа информация - засилване на анализите за оценка на качеството на изследванията по 
отношение на адекватност, обхват, навременност, сравнимост и други. 

2.1.2. Разширяване на сферите на приложение на европейските стандарти за качество и 
управление на статистическите процеси - увеличаване на обхвата на ползвателите на 
общоприетите стандарти (GSIM, GSBPM, GAMSO и др.) и сферите на прилагане на 
хармонизираното производство на качествена статистическа информация. 

2.1.3. Внедряване на нови подходи за производството на статистическата информация - 
нови средства и инструменти за производство и интеграция на статистически продукти и услуги, 
съобразени с добрите практики в Международната статистическа система. Сътрудничество с 
академичната общност в употребата на големи информационни източници на данни (big data), 
пространствени данни, интелигентни статистически данни (smart statistics), повторно използване 
на микроданни, експериментална статистика и други.  

2.1.4. Сигурност на информацията - развитие на инфраструктурата за защита на личните 
данни, стриктно спазване на статистическата тайна и мерките за защита на чувствителна и 
конфиденциална информация. Поддържане на интегрирана система за управление и 
актуализиране на сертификатите за качество и сигурност на информацията в НСС. 

 
 
 
 
Оперативна цел 3.1. Ясна комуникация и сътрудничество със заинтересованите страни 
   
 НСС играе ключова роля в сътрудничеството с всички заинтересовани страни чрез 
създаването на устойчива и открита комуникация между тях за разширяване на обхвата на 
произвежданата статистическа информация, осигуряване на лесен достъп до статистика и 
повишаване на статистическата култура в обществото. В наши дни не е достатъчно само да се 
предоставя статистическа информация, а също така е необходимо да се покажат предимствата 
на официалната статистика в силно конкурентната среда на данни. Оперативната цел следва да 
се осигури чрез: 

3.1.1. Включване на всички заинтересовани страни в процеса по усъвършенстване на 
комуникационната стратегия на НСС.  
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Сътрудничество с респонденти, потребители, държатели на административни източници, 
други производители на статистическа информация, научна общност с цел получаване на по-
добра обратна информация относно предоставяните продукти и услуги на НСС. 

3.1.2. Повишаване на статистическата култура на различни групи заинтересовани страни. 
НСС играе важна роля за повишаване на статистическата култура на обществото и 

гарантира, че произвежданите статистически данни са разбираеми и приложими при вземане 
на решения.  

3.1.3. Изграждане на устойчива комуникация със заинтересованите страни. 
През последното десетилетие начинът на използване на статистическите продукти и 

услуги се промени. За да отговори на новите потребности, НСС трябва да адаптира 
разпространението на данните и да полага усилия за изграждане на директни комуникационни 
канали с различните групи потребители, включително и със засилено присъствие в социалните 
медии.  

3.1.4. Разгръщане на потенциала на статистическите данни като суровина за развитие на 
експертни системи. 

За да отговори адекватно на повишеното търсене на официална статистика, НСС трябва да 
направи данните достъпни, като използва иновативни технологични решения.  

  Разпространението на статистическите данни в добре структуриран, машинночетим 
формат дава възможност да бъдат използвани директно от системи с изкуствен интелект - за 
симулации, визуализации на данните и експертни системи за алгоритмично вземане на решения. 

 Това ще позволи да се създават продукти и услуги с висока добавена стойност в полза на 
гражданите, бизнеса, публичния сектор и академичните среди, както и ще даде възможност за 
вземане на по-добри решения.  

Вниманието е насочено към ефективността при използване на пространствата от данни 
(архитектури за споделяне, стандарти за обмен, най-добри практики и инструменти, механизми 
за управление и обогатяване и постигане на оперативна съвместимост на данни и 
информационни системи).  

 
Оперативна цел 3.2. Обезпечаване на националните, европейските и глобалните 
потребности от статистическа информация 

Оперативната цел следва да осигури своевременно, безпристрастно и разходоефективно 
производство и разпространение на висококачествена статистика в съответствие с критериите 
за качество чрез: 

3.2.1. Разширяване на обхвата на произвежданата статистическа информация за 
мониторинг на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН.  

Целите за устойчиво развитие са ключов елемент в общоевропейската и световната визия 
за устойчиво развитие, което от своя страна предполага активно участие на всички страни и 
институции на национално ниво в припознаването им и транспонирането им в политиките на 
близкото бъдеще. НСС като водещ орган, отговорен за официалната статистика в Република 
България, следва да играе ключова роля в следващите години в подпомагането на процесите по 
осигуряване на надеждна и достатъчно богата информация за оценката на напредъка на 
страната ни в постигането на Целите за устойчиво развитие 2030. 

3.2.2. Покриване на национални, общоевропейски и други международни статистически 
потребности за проследяване на развитието и благосъстоянието на страната - НСС играе 
ключова роля в осигуряването на статистическа информация за мониторинг на националните и 
европейските стратегии, програми и политики. До 2025 г. изтичат периодите на действие на 
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голяма част от националните стратегически документи. Тяхното актуализиране ще доведе до 
потребност от предоставянето на нова статистическа информация, както и до активно участие 
на НСС в разработването и съгласуването на всички тези документи.  

Същевременно НСС е важен партньор на ЕСС и структурите на ЕС, ОИСР, ООН в 
координацията за покриване на нуждите от информация за Общите европейски икономически 
индикатори (PEEIs); Европейската зелена сделка, разработване на европейски икономически 
сметки за околната среда; Европейския пакт за стабилност и растеж; „Европа 2030“; 
процедурата за присъединяване на България към еврозоната; Рамката за намаляване на риска от 
бедствия 2015 - 2030 на ООН (SENDAI) и други. 

3.2.3.  Осигуряване на лесен достъп до статистика за всички - осигуряване на лесен и 
бърз достъп до статистически данни и услуги за всички потребители чрез увеличаване на броя 
на услугите и продуктите, които се предоставят безплатно; увеличаване на процента на 
отворените данни, които улесняват потребителите и им пестят време; осигуряване на достъп до 
анонимизирани статистически данни (напр. чрез изграждане на „save centrе“ и т.н.) за научни 
цели. 

3.2.4. Разработване на политика и осигуряване на условия за управление на 
пространствени данни - подобряването на условията и дефинирането на модерна политика за 
управление на пространствените данни и интегрирането им със статистическата информация е 
ключов фактор в изпълнението на голяма част от целите, заложени в Стратегията. 
Потенциалът на геореферираната статистическа информация следва да бъде разгърнат, за да се 
отговори на нуждите от комплексна аналитична информация за вземане на решения на местно, 
европейско и глобално ниво.  

 
Оперативна цел 4.1. Разширяване на националното и международното сътрудничество  

Сътрудничеството на национално и международно ниво гарантира изпълнението на 
поставените в Стратегията цели, като се използват рационално постиженията и ресурсите на 
статистическата общност. Оперативната цел следва да бъде реализирана чрез:  

4.1.1.  Създаване на силни и устойчиви връзки между органите на НСС и разширяване 
на „статистическото семейство“ - осигуряване на възможности за намаляване на различията в 
напредъка между членовете на НСС по отношение на устойчивото развитие на статистическата 
дейност. Приобщаване към НСС на нови членове, които имат потенциал и капацитет да 
обогатят възможностите за производство на качествена статистика.   

4.1.2. Активно участие във вземането на решения и в съвместни проекти в рамките на 
Европейската статистическа система - засилване на приноса на България при разработването на 
стратегическата визия за развитие на европейската статистика, в подготовката на регламенти, 
свързани със статистиката, и в намирането на решения на проблеми и постигане на цели, които 
влияят пряко върху повишаване на качеството на произвежданите данни - напр. достъп до 
данни, собственост на частни юридически лица, нови подходи, методи и източници на данни и 
други.  

4.1.3. Засилване на сътрудничеството с международни организации с утвърдени 
структури и авторитет в областта на статистиката (Икономическата комисия на ООН, 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка и други). 
Активното участие в международни статистически форуми и инициативи цели чрез обмена на 
опит и информация НСС да „върви в крак“ с най-новите тенденции в областта на статистиката. 
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Засилването на сътрудничеството в бъдеще е гаранция за развитието на НСС и повишаването 
на доверието в официалната статистика.  

4.1.4.  Утвърждаване на НСИ като водеща статистическа институция при прилагане на 
добрите практики на ЕСС в сътрудничеството със страните от Черноморския регион, Западните 
Балкани и страните от Източното партньорство на ЕС чрез разширяване на обхвата на 
споразуменията, инициативите и обмена на опит за подпомагане на институционалното 
изграждане и хармонизирането с европейските стандарти. 

 

VII. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

   Стратегията за развитието на Националната статистическа система на Република 
България за периода 2021 - 2027 година е рамков документ, който определя визията, 
стратегическите цели, принципите, приоритетите и оперативните цели за развитието на НСС. 
Конкретните дейности към тях ще се описват в годишни оперативни планове.  

 
Макет на Оперативния план по години: 
 
Дейности  Институция 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Оперативна цел 1.1: 
Модернизиране на НСС  

  
              

1.1.1. Оптимизиране на 
управлението на 
ресурсите за повишаване 
на административния 
капацитет  

  

              

Дейност 1   
              

 
 
 

VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И МОНИТОРИНГ 
 

1. Очаквани резултати 

Резултатите от изпълнението на основните дейности на НСС се изразяват в предоставяне на 
статистическа информация и удовлетворяване на информационните нужди на потребителите 
както на национално, така и на европейско и международно ниво. НСС работи в посока 
намаляване на натовареността на респондентите и повишаване на качеството и ефикасността на 
статистическата дейност, като внедрява нови информационни и комуникационни технологии в 
производството и разпространението на статистическа информация. 
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2. Мониторинг (процес по мониторинг и индикатори)3 

За наблюдение на напредъка по изпълнението на Стратегията е разработена Система от 
индикатори за мониторинг. Включени са пет групи индикатори за характеризиране на: 
ресурсите, продуктите/услугите, оценка на влиянието, ефикасността и европейското и 
международното сътрудничество. Информация по тези индикатори, т. нар. статистика за 
статистиката, се представя годишно въз основа на заложените дейности в годишните 
оперативни планове.  

НСС следва да подготви поне един междинен доклад за изпълнение на Стратегията (в 
средата на периода), а финалният доклад за изпълнение - не по-късно от шест месеца след 
изтичане на периода на действие на Стратегията. 

Докладите за изпълнението на Стратегията се представят за обсъждане на Националния 
статистически съвет.   

 
 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

1. Кратък отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на НСС, 2013-2017, изменена 
чрез удължаване до 2020 година 

2. Фундаментални принципи на официалната статистика на ООН 
3. Принципи на Кодекса на европейската статистическа практика 
4. Оперативен план по години за реализиране на целите на Стратегията 
 

  

                     
3 Ще бъдат прецизно формулирани след уточняване на дейностите с органите на НСС. 
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Приложение 1. Кратък отчет за изпълнението на Стратегията за развитие 
на НСС, 2013-2017, изменена чрез удължаване до 2020 година 

Главната цел в развитието на НСС беше да се усъвършенства разработването, производството 
и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители, 
съобразно техните информационни нужди чрез подобряване на институционалния капацитет на 
системата и ускорено внедряване на съвременни информационни и комуникационни 
технологии в условията на пълноправно членство на Р България в ЕС. 

Основните цели при изпълнението на Стратегията бяха:  

 Осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за 
икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на 
национално и регионално равнище.  

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

 Повишаване на професионалния и организационния капацитет на НСИ и органите на 
статистиката.  

 Внедряване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии 
и e-услуги.  

 Хармонизиране на събираните данни и приемане на общи стандарти за качество на 
данните, което ще даде възможност за свързване на различни бизнес, социални и 
макроикономически статистики, ще повиши още повече стойността на събраната 
информация и ще разшири нейното използване. 

Общите хоризонтални приоритети в развитието на НСС за периода 2013 – 2020 година 
бяха: 

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

 актуализиране на съществуващите и разработване на показатели за изследване на нови 
явления и процеси. 

 разширяване на обхвата на предоставяните статистически продукти и услуги и 
активизиране на комуникацията с потребителите. 

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

 подготовка за Преброяване на населението и жилищния фонд 2021. 
 изграждане и поддържане нивото на административния капацитет за прилагане на 

изискванията на Евростат по предоставяне на данни в областта на националните сметки. 
 разширяване на използването на административни регистри и информационни системи 

за статистически цели. 
 използване на иновативни ИКТ и средства за събиране на първични данни. 
 внедряване на системен подход за управление и контрол на качеството в НСИ и органите 

на статистиката. 
 създаване на мотивираща работна среда и развитие на професионалния капацитет на 

служителите в НСИ и органите на статистиката. 
 адаптиране на организацията на работа в НСИ и органите на статистиката към новите 

информационни и комуникационни технологии. 
 взаимодействие и партньорство между институциите от НСИ и органите на статистиката 

и потребителите. 
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 утвърждаване на НСИ и органите на статистиката като активен член на Европейската 
статистическа система и международната статистическа общност. 

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

 развитие на информационни системи и e-услуги в посока на намаляване на 
натовареността на респондентите, повишаване на качеството на статистическата 
информация и усъвършенстване на методите за нейното разпространение. 

 внедряване на единни европейски ИТ средства, продукти и стандарти с оглед 
осигуряване на условия за интеграция и хармонизация на статистическия производствен 
процес в рамките на ЕСС. 

 повишаване на ефективността и разпределението на ресурсите в центъра за данни чрез 
внедряване на най-добрите практики и технологии за управление на инфраструктурата. 

 развитие и обновяване на сървърната и комуникационната инфраструктура и персонална 
техника с цел осигуряване на развитието на ИКТ и предоставяне на нови услуги. 

За първи път през 2013 година НСИ:  

 на 1 януари 2013 г. България стана пълноправен член на Статистическата комисия на 
ООН (СКООН). 

 участва на национално и регионално ниво с разнообразни инициативи в организираната 
за първи път от ООН Глобална световна инициатива „Международна година на 
статистиката”.  

 беше домакин на Шестата годишна конференция на Европейския форум за 
геостатистика (ГЕОСТАТ), състояла се от 23 до 25 октомври 2013 г. в София, с 
участието на представители на Евростат и Генерална дирекция „Регионална и 
урбанистична политика” на ЕК и експерти от 26 страни. 

  проведе тримесечни изследвания за цените на основен ремонт и подобрения на жилища 
в рамките на пилотния проект за включване на жилищата, обитавани от собственици 
(Owner-Occupied Housing) в хармонизирания индекс на потребителските цени. 

 разработи тримесечни индекси на цените на производител за раздел 63 „Други 
информационни услуги“ съгласно Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета, публикувани и изпратени в Евростат.   

 проведе допълнителен модул „Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с 
работата” към Наблюдението на работната сила.   

 проведе допълнителен модул „Благополучие” към изследването „Статистика на 
доходите и условията на живот” съгласно Регламент (ЕС) № 62/2012 на Комисията.   

 подготви данни за умирания по причини и мъртвораждания за отчетната 2011 г. в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) 
№1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността 
за общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд, подготвени и 
изпратени на Евростат.  

 изготви данни за причините за смъртни случаи с техните четиризначни рубрики, събрани 
и обработени съвместно с дирекции „Медицински дейности” в регионалните здравни 
инспекции (РЗИ).  

 подготви данни за цените на пазара на земеделската земя и рентните плащания в 
селското стопанство в рамките на проект „Система за събиране на данни за цените на 
земеделската земя и рентата в съответствие с общата методология” по договор за 
субсидия с Евростат. 
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  предостави данни по първата група модули на Регламент (ЕС) №691/2011 относно 
европейските сметки за околната среда (референтни 2008-2011 г.): сметки за емисиите 
във въздуха, сметки за материалните потоци в икономиката, данъци и такси, свързани с 
околната среда по икономически дейности. 

 изготви месечни данни за текущите запаси за извънредни ситуации и търговските запаси 
на страната от нефт и нефтопродукти съгласно промените в Европейското 
законодателство и Закона за запасите на нефт и нефтопродукти.   

 подготви данни за изразходваните средства за опазване на околната среда, получени от 
субсидии, помощи и дарения, събрани чрез справка към Годишния отчет на 
нефинансовите предприятия, бюджетните предприятия и банките. 

 изготви данни за 2012 г. за разходи за НИРД, финансирана от чужбина, по категории 
чуждестранни източници на финансиране и за бюджетни разходи за транснационално 
координираните научни изследвания в съответствие с Регламент (ЕС) № 995/2012 на 
Комисията. 

 разработи уеббазирани приложения за въвеждане и контрол на данни по следните 
изследвания и регистри: „Инвестиционна активност в промишлеността - март 2013 
година“, „Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението”, Свързване на 
микроданни за международния сорсинг и глобалните вериги стойности с други 
статистически бази данни - по проект на ЕК, „Цени на стоките и услугите за текущо 
потребление в селското стопанство” - 4 уеббазирани анкетни карти „Минерални торове“, 
„Посевен и посадъчен материал“, „Ветеринарномедицински препарати“ и „Фуражи“ и 
Регистър на единиците, включени в обхвата на институционален сектор „Държавно 
управление”.  

 разработи методология, инструментариум и техническо задание за включване в 
Годишния отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс на нова справка за 
приходите от продажби по видове продукти в търговията на едро, без търговията с 
автомобили и мотоциклети, с цел осигуряване на изпълнението на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията в частта за многогодишните изследвания.  

 разработи методология, инструментариум и техническо задание за включване в 
Информационната система „Краткосрочна бизнес статистика” на новите наблюдения - 
„Цени на производител за раздел 80”, „Дейности по охрана и разследване“ и „Цени на 
производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради”.  

 въведе новия стандартизиран формат за докладване на метаданни за Наблюдението на 
работната сила и статистиката на заетите и свободните работни места.   

 внедри виртуализационна среда, която осигури консолидиране на сървърите в обща 
среда, гарантира сигурност на съхранение на данните и позволи общо управление и 
контрол на сървърите.  

 внедри детайлната Класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕCOICOP) 
при конструирането на индексите на потребителските цени.  

 внедри използването на електронни устройства (таблети) при регистрацията на 
потребителските цени за въвеждане и валидиране на първичната информация.  

 състави инвентаризацията (inventory) на източниците и методите на произвеждания от Р 
България хармонизиран индекси на потребителските цени ХИПЦ. 

 проведе проучване на опита на страните от ЕС в разработването и използването на 
електронен дневник в Наблюдението на домакинските бюджети. 

 ускорено внедряване на нови ИКТ и интегриране на ИТ дейностите. През 2013 г. за 
първи път са въведени в експлоатация приложения за събиране на информация в режим 
на реално време от респондентите, участващи в наблюденията за цените на 
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производител в селското стопанство, цените на вложенията, използвани за текущо 
потребление в селското стопанство и Годишния отчет на предприятията, извършващи 
горскостопанска дейност. 

 усъвършенстване на съхранението и разпространението на статистическа информация. 
На интернет страницата на НСИ са публикувани данни от наблюдението за цените на 
земеделската земя и рентата в селското стопанство в съответствие с приетата от 
Евростат Целева методология. 

 постигане на по-ефективно взаимодействие в Националната статистическа система. 
Актуализирани са Меморандумът за разбирателство, подписан между Министерството 
на земеделието, храните и горите и Националния статистически институт през 1999 г. и 
актуализирано Споразумението за сътрудничество и стратегическо партньорство при 
обмена на информация между двете институции, подписано през 2003 година. 
 

За първи път през 2014 година НСИ: 

 едновременно с всички държави на Европейския съюз проведе анкетно проучване на 
тема „Изследване на образователната мобилност“, с интервюиране на около 30 000 лица 
на възраст между 18 и 34 навършени години.  

 проведе анкетно маркетингово изследване за удовлетвореността на потребителите на 
статистическа информация и услуги в областта на статистиката на доходите, разходите и 
потреблението на домакинствата (Наблюдение на домакинските бюджети).  

 изготви данни за умиранията по причини за периода 2005 - 2013 г.  по нов хармонизиран 
списък по 86 причини, разработен от Евростат и използван за международни сравнения.   

 подготви данни за престъпността и наказателното правораздаване по съвместно 
разработения въпросник на Евростат и на Службата за борба с наркотиците и 
престъпността на ООН (UNODC).  

 проведе тримесечно изследване за изчисляване на индекси на цените на производител за 
раздел 80 „Дейности по охрана и разследване“ съгласно Регламент (ЕО) № 1158/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

 изготви данни за потреблението на енергийни продукти по вид на използването им - за 
отопление и охлаждане на жилищата, за подгряване на вода, за готвене, за осветителни 
тела и електроуреди, други видове крайно потребление. 

 изготви данни за трансферни пътници, събирани и обработвани съвместно с Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и предоставени на Евростат.   

 проведе изследване на цената на земеделската земя и рентата съгласно Общата 
методология на Евростат.  

 ускорено внедряване на нови ИКТ и интегриране на ИТ дейностите. Разработен е 
електронен въпросник за предоставяне на информация от респондентите участващи в 
тримесечното наблюдение за икономическите сметки за селското стопанство. 

 усъвършенстване на съхранението и разпространението на статистическа информация. 
През 2014 г. на интернет страницата на НСИ бяха актуализирани метаданните за 
икономическите сметки и цените и индексите на цените в селското стопанство съгласно 
изискванията на Евростат. 

 проведе допълнителен модул „Положението на мигрантите и техните преки потомци на 
пазара на труда” към Наблюдението на работната сила, провеждан през цялата 2014 
година съгласно Регламент (ЕО) № 102/2007 на Комисията. 

 проведе допълнителен модул „Материални лишения” към изследването „Статистика на 
доходите и условията на живот” съгласно Регламент (ЕС) № 112/2013 на Комисията. 
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 извърши ревизия на данните в областта на националните сметки: тримесечни данни за 
периода първо тримесечие 1995 г. - второ тримесечие 2014 г. и годишни данни за 
периода 1995 - 2013 г. на базата на Европейската система от сметки 2010, Регламент (ЕС) 
№ 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета.  

 внедри новата COICOP класификация в практиката на нефинансовите национални 
сметки.  

 разработи техническо задание за въвеждане на електронни формуляри в Наблюдението 
на домакинските бюджети.  

 започна въвеждане и отчитане на получените декларации с данни за външната търговия 
на България на базата на Единното разрешение за опростени процедури. 

 разработи експериментално експресни оценки за БВП 30 дни след изтичане на отчетния 
период.  

 разработи „Концепция за научноизследователска дейност в НСИ“. 
 разработи методология, инструментариум и техническо задание за включване в 

Информационната система „Краткосрочна бизнес статистика” на ново наблюдение на 
цените на производител за раздел 73 „Рекламна дейност и проучване на пазари“ . 

 отчете комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия чрез нови 
таблици, изискващи по-детайлизирана информация за видовете комбинирани 
съоръжения съгласно изискванията на  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета относно енергийната ефективност. 

 внедри в редовна експлоатация две автоматизирани работни места, чрез които се 
осъществява връзка с ядрото на Единната информационна система за противодействие 
на престъпността, поддържано в Администрацията на главния прокурор.  

 изготви и докладва на Евростат данните за показателя „Дял на възобновяемата енергия в 
брутното крайно потребление на енергия“ с нов електронен въпросник 

 предостави на Евростат чрез новия стандартизиран формат за докладване на 
националните метаданни всички показатели от краткосрочната бизнес статистика през 
общия National Reference Metadata Editor (NRME).   

 внедри SDMX стандарт за предоставяне на данни в областта на националните сметки.   
 публикува сп. „Статистика” в електронен формат на диск и онлайн на своя сайт. 
 създаде нови подрубрики: „Европейска система от национални и регионални сметки 

2010”, „Месечни фискални данни за дефицит/излишък съгласно Директива 2011/85/ЕС 
на Съвета”, „Грид на населението, 1 кв. км, Преброяване 2011”.  

 разработи с цел улесняване и ускоряване на работата с респондентите уеббазирани 
приложения за въвеждане и контрол на данни по изследванията  Европейско здравно 
интервю и Изследване на финансовите активи и пасиви на нефинансовите предприятия. 

 състави метаданните и инвентаризацията (inventory) на източниците и методите на 
произвежданите от Р България индекси на цените на жилищата. 
 

За първи път през 2015 година НСИ: 

 проведе четиригодишно изследване „Наблюдение на структурата на заплатите“ съгласно 
изискванията на Регламент на Съвета № 530/1999 и Регламент на Комисията № 
1738/2005.   

 проведе изследване „Потребление на енергийни продукти в домакинствата“ с цел 
събиране на информация за потребените енергийни продукти по вид на използването им 
от домакинствата.  
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 проведе тримесечно изследване за цените на жилищата и на цените на жилищата, 
обитавани от техните собственици.  

 проведе тримесечно изследване за цената на производител в горското стопанство, с 
изчислени тримесечни средни цени и индекси на цените на продукцията в горското 
стопанство от Ласперов тип.  

 Намаляване натовареността на респондентите. Преразгледана е необходимостта от 
провеждането на две от наблюденията, включени в НСП („Отчет за приходите и 
разходите на селскостопанските предприятия“ и „Продукти на горското стопанство, 
дърводобива и свързаните с тях услуги“), в рамките на които предоставянето на 
информация от респондентите е трудоемко и ресурсоемко, и това се отразява негативно 
върху качеството на данните и е въведено ново наблюдение - „Цени на производител в 
горското стопанство“, базирано на хармонизирана методология, което заменя едно от 
отпадащите наблюдения. 

 подобряване качеството на статистическата информация. Предприет е преглед на 
съответствието на методологията на наблюденията, осигуряващи информация за 
разработване на икономическите сметки в селското стопанство с промените в ЕСС 2010 
и са направени промени в статистическия инструментариум на наблюденията. 

 ускорено внедряване на нови ИКТ и интегриране на ИТ дейностите. На респондентите, 
участващи в наблюдението за цените на производител в горското стопанство и 
Годишния отчет на земеделските стопанства е предоставена възможност за предоставяне 
на информация в режим на реално време.  

 проведе тримесечно изследване на цените на производител за „Архитектурни и 
инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“ (раздел 71 от КИД - 2008) 
съгласно Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета.  

 внедри Системата на здравните сметки, 2011.  
 разработи и внедри Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 

9001:2008 за електронните услуги.  
 предостави на респондентите възможност за въвеждане по електронен път на годишния 

отчет на застрахователите, инвестиционните предприятия, пенсионноосигурителните 
дружества и пенсионните фондове в реално време в Информационна система „Бизнес 
статистика”.   

 направи преоценка на всички основни макроикономически показатели (ОИП) на базата 
на въведени подобрения в работата по българските национални сметки и оттегляне на 
резерви от Европейската комисия (ЕК) за периода 1995 - 2014 година 

 внедри методи в оценките на брутния вътрешен продукт (БВП) и брутния национален 
доход (БНД) по отношение на съответни резерви, поставени от Европейската комисия: 
доход в натура, свързан с железопътни транспортни услуги; ДДС измами; 
стратификационен метод и метод за изчисляване на междинното потребление, използван 
при оценяването на условните и действителните наеми на  жилищата; метод за 
постоянна инвентаризация за потреблението на основен капитал; оценка на оригиналите 
от развлекателни, литературни и художествени произведения.   

 внедри методологически подобрения в оценките на БВП и БНД: подобряване на 
оценката за капитализиране на разходите за научна и развойна дейност; подобряване на 
оценките за разпределение на застрахователните услуги; подобряване на оценките за 
реинвестиране на преките чуждестранни инвестиции - холдингови печалби и загуби; 
подобряване на оценките за взаимните фондове; подобряване на оценките за 
компенсацията на наетите лица от и към чужбина.  



24 
 

 подготви данни за Евростат за умиранията и мъртворажданията по причини за 2013 г. на 
ниво четвърти знак на Международната класификация на болестите, Х ревизия, в 
изпълнение на Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията по отношение на 
статистическите данни за причините за смъртни случаи. 

 изготви данни за тримесечните индекси на цените на жилищата за изменението на 
пазарните цени на нови и на съществуващи жилища съгласно Регламент (ЕС) № 93/2013 
на Комисията.  

 публикува и изпрати на Евростат тримесечни индекси на цените на производител за 
„Рекламна дейност и проучване на пазари“.  

 разработи и предостави на Евростат разнообразна информация относно еднодневните 
туристически пътувания в изпълнение на Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма.    

 предостави на Евростат тримесечни и годишни данни за морския транспорт съгласно 
новия SDMX формат за изпращане на данни, като България беше първата страна, 
предоставила данни в този формат.  

 изпрати на Евростат годишни данни в областта на речния транспорт за: Серия данни А4, 
превозени товари по пристанище на натоварване и разтоварване; Серия данни А5, 
превозени товари по регион на натоварване и разтоварване и тип на превоза съгласно 
номенклатурата за видовете превози; Разширена серия от данни А1, превозени товари по 
регион на натоварване и разтоварване и вид на превозвания товар на 3-значен код 
съгласно единната номенклатура на товарите NST 2007.  

 проведе пробни тестове в областта на външнотърговската статистика за обмен на 
микроданни между 20 държави членки. Обменът на данните за износа в рамките на 
Европейския съюз (ЕС) беше осъществен по свързания със SIMSTAT1 ESSnet проект на 
Евростат.  

 Успешно завърши проект „Разработване на информационна система „Регистър на групи 
предприятия“ като неразделна част от Информационна система „Регистър на 
статистическите единици“ 

 публикува дигиталните колекции „Преброяване на населението в Царство България на 
31 декември 1926 година“, „Статистика на външната търговия на България” за периода 
1880 - 2009 г. и „Бюджети на домакинствата” за периода 1925 - 2010 година.  

 пилотно приложи комбиниран метод за събиране на данни в изследванията „Статистика 
на доходите и условията на живот“ - хартиени въпросници (PAPI) и електронни 
устройства (CAPI) и „Наблюдение на домакинските бюджети“ - хартиени (PAPI) и 
онлайн въпросници (CAWI).  

 събра информация в Наблюдението на домакинските бюджети за вида на търговските 
обекти, от които пазаруват домакинствата, и наличие на касов бон при закупуване на 
стоки и услуги. 

За първи път през 2016 година НСИ: 

 проведе тримесечно изследване на цените на производител за „Юридически и 
счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението“ (раздел 69 и 
група 70.2 от КИД-2008) съгласно Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета.  

 изготви тримесечни индекси на цените на производител за „Архитектурни и инженерни 
дейности; технически изпитвания и анализи“ (раздел 71 от КИД2008), като данните бяха 
публикувани и изпратени на Евростат.  
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 проведе извадково наблюдение в домакинствата на тема „Изследване на образованието и 
обучението на възрастни“ (AES2016) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 
1175/2014 на Европейската комисия.  

 проведе извадково наблюдение в предприятията на тема „Наблюдение на 
продължаващото професионално обучение на заетите лица“ (CVTS5) съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) № 1153/2014 на Европейската комисия.  

 проведе допълнителен модул „Навлизане на младите хора на пазара на труда” към 
Наблюдението на работната сила. 

 предостави на Евростат данни относно кредитната студентска мобилност в изпълнение 
на  Регламент (ЕС) № 912/2013 на Европейската комисия.  

 изпрати на Евростат данни и метаданни по Системата на здравни сметки в изпълнение 
на Регламент (ЕС) № 359/2015 на Европейската комисия по отношение на статистиката 
за разходите и финансирането на здравното обслужване.  

 публикува индикатори за бедност по етнически признак, включително и оценки на 
бедността от изследването „Статистика на доходите и условията на живот 2015“, в 
отговор на нарастващата нужда от информация за домакинствата по етнически признак.  

 изпрати на Евростат данни за БВП, разработени 30 дни след приключване на отчетния 
период.  

 извърши преоценка на всички основни макроикономически показатели на базата на 
въведени подобрения в работата по българските национални сметки за периода 1995 - 
2015 година.  

 внедри в оценките на БВП и БНД методологически подобрения по отношение на 
последната резерва, поставена от Европейската комисия - внедряване на метода за 
постоянна инвентаризация при изчисляване на потреблението на основен капитал за 
непазарните производители.  

 предостави възможност на респондентите (нефинансови предприятия, застрахователи, 
инвестиционни предприятия и пенсионноосигурителни дружества) за въвеждане по 
електронен път на консолидираните годишни отчети за тяхната дейност в реално време в 
Информационна система „Бизнес статистика“.  

 започна събиране на допълнителен набор от данни за подкомпонентите на цените на 
природния газ и електроенергията, по-специално на мрежовите и данъчно-базираните 
ценови компоненти. 

 предостави на Евростат данни по Въпросник „Сметки за физическите енергийни потоци” 
на доброволен принцип.  

 започна задължително докладване на потреблението на енергия в домакинствата по вид 
на използването съгласно изискванията на Регламент № 431/2014 относно изготвяне на 
годишната статистика за енергийното потребление в домакинствата 

 участва в подготовката на изследването на Евростат на административната тежест на 
Интрастат операторите: текущо състояние и потенциални алтернативи на Интрастат.  

 публикува прессъобщения с регионални статистически данни.  
 публикува регионални данни за тримесечните индекси на цените на жилищата  по 

статистически райони и за шестте града в България с население над 120 000 жители.  
 разработи базираните на Класификацията на продуктите по икономически дейности 

(КПИД-2015) номенклатури, осигуряващи обвръзката на ремонта, инсталирането, 
отдаването под наем и трите вида търговия с произведените продукти.  

 започна предоставяне на данни и метаданни съгласно Специалния стандарт за 
разпространение на данни „Плюс“ (SDDS Plus) на МВФ вследствие на присъединяване 
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на България (от 31 май 2016 г.) към новия статистически стандарт на Международния 
валутен фонд.   

 внедри новата версия на Класификацията на областите на образование и обучение (КОО-
2015) за целите на статистиката на образованието.  

 започна работа по проект, свързан с методологията  на събиране,  обработка и съвместно 
използване на „големите данни“ с официалните статистически данни. 

 разработи национален Общ модел на статистическия бизнес процес на базата на 
GSBPM1 ver. 5.0, публикуван на сайта на НСИ. 

 разработи и внедри Информационна система „Туризъм“ с две подсистеми „Места за 
настаняване“ и „Пътувания“ като основен инструмент за събиране в онлайн режим на 
месечна статистическа информация от статистическите изследвания в областта на 
туризма.  

 разработи и внедри Информационна система „Цени на жилища“ за онлайн събиране и 
обработка на тримесечна информация от фирми и институции, извършващи продажби на 
жилища на домакинствата. 

 усъвършенства процесите по изчисляването на индексите на цените на жилищата с 
въвеждането на регресионни модели. 

 разработи и внедри Информационна система „Автоматично консолидиране на бизнес 
показатели” за консолидиране на информацията за определени групи предприятия и 
улесняване на прилагането на статистическата единица „група предприятия“ на 
национално ниво.  

 стартира работа по изграждане на Информационна система „Макроикономическа 
статистика - финансова статистика и нефинансови национални сметки. 

За първи път през 2017 година НСИ: 

 разработи Информационна система „Макроикономическа статистика - финансова 
статистика и нефинансови национални сметки“.   

 разработи и внедри уеббазирано приложение „Лечебни и здравни заведения“ с цел 
улесняване на респондентите и повишаване на качеството на събираната статистическа 
информация.   

 изготви Таблица 29 от ЕСС 2010 за начислени към момента пенсионни права с данни за 
2015 г., предоставена на Евростат. 

 изготви данни по финансови национални сметки за периода 1995-2000 г. в изпълнение на 
предоставени дерогации, изпратени на Евростат.  

 изготви предварителни данни за енергийните баланси за 2016 г., докладвани на 
доброволна основа, необходими на ГД „Енергетика“ на Европейската комисия за 
изготвяне на доклад за състоянието на Енергийния съюз.  

 подготви данни за цените на природния газ и електроенергията за битови и крайни 
небитови клиенти за първото шестмесечие на 2017 г., съгласно изискванията на новия 
Регламент № 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската 
статистика на цените на природния газ и електроенергията, предоставени на Евростат.  

 предостави данни по втората група модули  на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно 
икономическите сметки за околната среда (референтни 2014 и 2015 г.): сметките за 
екологичните стоки и услуги - сметките за разходите за околната среда и сметките за 
физическите енергийни потоци. 

 изготви експериментални данни за сметките за физическите водни потоци (2012, 2013 и 
2014 г.), които са част от планираната следваща група модули на Регламент (ЕС) 
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№691/2011 относно икономическите сметки за околната среда и са докладвани на 
Евростат.  

 подготви втора серия експериментални данни за хранителни отпадъци, докладвана на 
Евростат. 

 изготви тримесечни индекси на цените на производител за „Юридически и счетоводни 
дейности; консултантски дейности в областта на управлението“ (раздел 69 и група 70.2 
от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, публикувани и изпратени на 
Евростат.  

 публикува резултати от двете извънредни извадкови изследвания в домакинствата и 
предприятията, съответно „Изследване на образованието и обучението на възрастни“ и 
„Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица. 

 проведе пилотно проучване относно осигуряването на достъп и използването на 
сканирани данни като източник за изчисляването на индексите на потребителските цени. 

 проведе пилотно проучване относно подобряването на вътрешната съгласуваност на 
теглата и конструиране на тегла за интернет-покупките на домакинствата. 

 разшири обхвата и внедри детайлни тегла при конструирането и производството на 
индексите на потребителските цени на финансовите услуги. 

 Подобряване качеството на статистическата информация. В изпълнение на препоръките 
на Европейската сметна палата относно подобряване качеството и разширяване обхвата 
на икономическите сметки за селското стопанство е разработен подробен инвентар за 
съставянето на сметките съгласно подготвения от Евростат макет за докладване. 

 Постигане на по-ефективно взаимодействие в Националната статистическа система. 
Актуализирано е Споразумението за сътрудничество и стратегическо партньорство при 
обмена на информация между МЗХГ и НСИ. 
 

За първи път през 2018 година НСИ: 
 проведе неформална среща на ръководителите на статистическите служби на страните от 

Балканския регион - Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна 
Македония, Сърбия и Черна гора, на която беше обсъдена темата за възобновяването на 
дейността на Асоциацията на балканските статистици. 

 представи таблица 29 от ЕСС 2010 за начислени към момента пенсионни права с данни 
за 2015 г., както и методология и метаданни към таблицата, предоставени за ползване на 
потребителите като нов раздел на сайта на НСИ.  

 участва в целево изследване на ГД „Енергетика“ за изготвяне на данни по компоненти на 
цените на природния газ и електроенергията за битови и крайни небитови клиенти за 
2016 и 2017 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския 
парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и 
електроенергията.  

 докладва за данните по новото статистическо изследване „Районни отоплителни и 
охладителни системи“ и по актуализираното изследване „Комбинирани съоръжения за 
електрическа енергия и топлинна енергия“ в изпълнение на изискванията на Директива 
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност.  

 разработи Енергийните баланси по нова структура съгласно променените изисквания на 
Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 
статистиката за енергийния сектор. В резултат на това за първи път докладва 
актуализирани и допълнени данни за петгодишни въпросници на Евростат/МЕА/ООН по 
енергийна статистика.  
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 публикува на сайта на НСИ данни за цените на производител и индексите на цените на 
продукцията в горското стопанство за периода 2015 - 2018 година.  

 подобряване качеството на статистическата информация. Подготвен и изпратен на 
Евростат доклад за качеството на данните за икономическите сметки за селското 
стопанство съгласно структурата на ESQRS и е хармонизирана в съответствие с 
изискванията на приетата през  м. февруари 2017 г. от Евростат Обща методология за 
цената на земеделската земя и рентата в ЕС методиката на наблюдението за цените на 
земеделската земя и рентата в селското стопанство. Експертите от НСИ активно участват 
в подготовката на новото европейско законодателството в областта на селскостопанската 
статистика, като са подготвени становища относно съдържанието на втория Рамков 
регламент за статистиката на вложенията и продукцията в селското стопанство (SAIO). 

 усъвършенстване на съхранението и разпространението на статистическата информация. 
На интернет страницата на НСИ път са публикувани метаданни за наблюдението за 
цените на производител в горското стопанство, разширен е списъкът на статистическите 
показателите, за които се публикува информация, като са включени данни за цените и 
индексите на цените на производител в горското стопанство и са публикувани 
метаданни за наблюдението за цените на земеделската земя и рентата в селското 
стопанство. 

 постигане на по-ефективно взаимодействие в Националната статистическа система. За 
пръв път е подписано Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство 
при обмена на информация между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 
и Националния статистически институт. 

 през месеците юни и октомври 2018 г. НСИ проведе два обучителни семинара на тема: 
„Подобряване на координацията и интеграцията в Националната статистическа система 
в областта на статистиката на селското, горското и рибното стопанство“ и „Подобряване 
на координацията и интеграцията в Националната статистическа система в областта на 
статистиката на селското стопанство” с участието на представители на Министерството 
на земеделието, храните и горите, ДФ „Земеделие“, Изпълнителната агенция по горите, 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция по 
безопасност на храните и Изпълнителната агенция по лозата и виното.  

 приложи като метод за интервю в домакинствата уеббазирано приложение за 
самоанкетиране (CAWI) по време на пилотното изследване „Насилие срещу жените и 
мъжете“ в рамките на проект на ЕК.  

 предостави на Евростат национални данни на доброволна основа за безвъзмездните 
плащания от държавата и международни институции за опазване на околната среда 
(референтни 2014 и 2015 г.), в изпълнение на приоритетите на Евростат за разработване 
на нови области за развитие на икономическите сметки за околната среда.  

 предостави на Евростат национални данни за вноса и износа на опасни и неопасни 
отпадъци за 2014, 2015 и 2016 г. в изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците. 

 предостави на Евростат в рамките на статистиката на миграцията данни за вътрешно 
корпоративните трансфери и сезонните работници.  

 започна регулярно да изпраща в Евростат месечни данни за индекси на оборота и 
индекси на производството в търговията и услугите. 

 актуализира „Регистъра на статистическите единици“ и „Регистъра на групите 
предприятия“. 

 събра и публикува данни за компютърната осигуреност, предоставянето на достъп до 
интернет и наличието на зали за представления в читалищата;  
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 публикува уеббазирано приложение „Дезагрегиране на статистиката за крайното 
потребление на енергия в сектор „Индустрия“.  

 издаде публикацията „Жените и мъжете в Република България 2017“ на български и 
английски език. 

 разработи експериментални индекси на цените на жилища базирани на данни от 
административен източник – Имотен регистър на Агенция по вписванията. 

 разработи и представи на Евростат тримесечни показатели за продажбите на жилища. 
 

За първи път през 2019 година НСИ: 

 беше приет за асоцииран член на Комитета по статистика и политики в областта на 
статистиката на ОИСР и стана първата българска институция, получила равни права с 
държавите-членки на организацията. 

 проведе за първи път Трансгранична среща между представители на НСИ на Република 
България и Статистическата служба на Гърция (ЕЛСТАТ), на която беше взето решение 
да бъде подписан Меморандум за двустранно сътрудничество в областта на 
статистиката, както и план с дейности към него. 

 внедри ИС „Мониторстат“, с което осигури възможност за мониторинг на индикаторите 
за резултат по всички оперативни програми за програмния период 2014 - 2020 г., на 
хоризонтални стратегически документи, национални и международни програми и 
политики.  

 се сертифицира по отношение на рамката за информационната сигурност на Евростат за 
обмен на микроданни.  

 изготви и предостави на Евростат регионални данни за иновациите на равнище райони за 
планиране (NUTS 2).   

 започна да извършва ежемесечна съпоставка и анализ на декларираните данни за 
пристиганията и изпращанията на стоки с данни, декларирани по системата „Фискален 
контрол“ по основни сектори и групи стоки.   

 подготви и изпрати в Евростат доклад за качество на данните по Системата на здравни 
сметки в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/2008.  

 разработи и внедри нов модул „Детски ясли“ към разработеното уеббазирано 
приложение „Лечебни заведения“.  

 разработи и представи на Евростат допълнителни таблици: „Финансови сметки 
(операции) по насрещни институционални сектори, неконсолидирани“ и „Баланси на 
финансовите активи и пасиви (наличности) по насрещни институционални сектори, 
неконсолидирани“, както и методология към тях за 2017 и 2018 г. съгласно Регламент 
549/2013.  

 докладва резултатите от новото статистическо изследване „Регистър на вноса на суров 
нефт“ в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1099/2008.  

 изготви и изпрати доклади за качеството на данните за цените на природния газ и 
електроенергията за битови и крайни небитови клиенти за 2017 и 2018 г. съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/1952.   

 предостави на Евростат експериментални данни на национално равнище относно 
обхвата и състоянието на сметки за екосистемите във физическо изражение, представени 
в таблици с промените в екосистемните активи и карти с тяхното покритие и изменение 
във времето.  

 внедри специалния стандарт за обмен на данни и метаданни (SDMX) в областта на 
хармонизирания индекс на потребителските цени. 
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 усъвършенства конструирането и производството на под-индексите на ИПЦ/ХИПЦ – 
мобилни телефонни апарати и аксесоари за тях, компютри и списания. 

 подобряване качеството на статистическата информация. НСИ активно участва в 
подготовката на европейското законодателството в областта на селскостопанската 
статистика, като бяха подготвени становища относно съдържанието на втория Рамков 
регламент за статистиката на вложенията и продукцията в селското стопанство (SAIO) и 
в дискусиите по разработването на европейско законодателство за докладване от 
държавите-членки на данни за Европейските сметки за горите, като част от Сметките за 
околната среда. 

 постигане на по-ефективно взаимодействие в Националната статистическа система. НСИ 
проведе обучителен семинар на тема ,,Подобряване на комуникацията и координацията 
при използването на административни данни за статистически цели“ с участието на 
представители на Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната 
агенция по рибарство и аквакултури. 

 изчисли и публикува показатели за качество, свързани с ревизиите на данните 
(абсолютна средна ревизия и средна ревизия) в промишлеността и строителството, 
съгласно изискванията на Евростат; 

 разработи общ лиценз за използване на статистическата информация, произвеждана и 
разпространявана от НСИ.   

 организира и проведе Международен конкурс за статистически плакат за ученици и 
студенти. 

За първи път през 2020 година НСИ: 

 внедри специалния стандарт за трансфер на данни (SDMX) в областта на статистика на 
иновациите. 

 през 2020 г. НСИ продължи успешно да използва единната входна точка на Евростат за 
обмен на статистически данни EDAMIS (Electronic Dataflow Administration and 
Management Information System), която гарантира сигурен обмен на конфиденциални 
данни. През месец октомври 2020г беше преустановено използването на EWA и НСИ 
премина изцяло към Edamis4 за обмен на данни с Евростат. 

 през 2020 г. НСИ приключи процеса на интеграция на СУСИ по стандарт БДС EN 
ISO/IEC 27001 и СУК по стандарт БДС EN ISO/IEC 9001. 

 през 2020 г. се проведе  и първия вътрешен одит за изпълнението на изискванията на 
Интегрирана система за управление. 

 НСИ публикува и актуализира „Набор от данни:  Единен класификатор на 
административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)“ в отворен 
формат на портала за отворени данни. През 2020 г. НСИ продължи да обогатява 
наборите от данни и на новия национален портал за публикуване на отворени данни: 
https://data.egov.bg/ . Ресурсите ще бъдат достъпни в JSON-stat  формат и ще се 
актуализират автоматично. 

 през 2020 г. НСИ като част от държавната администрация има задължението да 
публикува информация на Портала за отворени данни на Р България в отворен 
машинночетим формат, позволяващ повторна употреба. НСИ внедри е-услуга, която 
позволява автоматично публикуване на статистическа информация от ИС ИНФОСТАТ 
на Портала за отворени данни в изпълнение на Пътната карта за реализация на Общата 
стратегия за електронно управление на Република България 2011 - 2015 година. НСИ 
създаде и средства за автоматизирано обновяване и допълване на информацията. 
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 с цел улеснение на респондентите Подпомагащият център оказва съдействие по 
технически и/или методологически проблеми. През 2020 г. е разширен обхватът на 
Подпомагащия център. Обслужва потребители на ИС “Бизнес статистика“ и ИС 
“Краткосрочна бизнес статистика“. През 2020 г. Подпомагащият център отговаряше 
активно на въпроси относно Пробно преброяване 2020. 

 през 2020 г. са изградени нов Интранет и Интернет сайт на НСИ. Интернет сайт на НСИ 
е не само основен канал за безплатно разпространение на официални статистически 
данни, но и предоставя и полезна и добре структурирана актуална информация за 
дейността на института с цел повишаване на статистическата култура на потребителите 
относно провежданите от НСИ статистически изследвания и как да се използват 
данните.  

 информационен сайт за Преброяване 2021 достъпен на https://census2021.bg/. 
 през месец ноември 2020 г. Държавна агенция електронно управление извърши проверка 

на НСИ за спазване на изискванията на Закона за киберсигурност и подзаконовите 
нормативни актове за прилагането му. 

 през 2020г. събирането на информация за сигурността и управление на събития (SIEM)  
се извършва с  нови софтуерни решения (Qradar и Guardium). 

 през 2020 г. е внедрен и софтуер Axence nVision, предоставящ всичко необходимо за 
защитата и управлението на мрежовите системи и устройства по най-ефективен начин. 

 внедрена система за управление и контрол на заявките (GLPI), което гарантира 
своевременна информираност, база знания за възникнали казуси, техните решения  и 
отчетност на време на реакция. 

 през 2020 г. започна изграждането на ИС „Статистика на околната среда“. 
 създаде се информационна система „Образование“. 
 започна изграждането на нова информационна система „Външна търговия“. 
 започна изграждането и поетапното тестване на информационна система „Бизнес 

цикли“.  
 софтуерна актуализация на ИС “Бизнес статистика“. Разработване на електронни Web-

форми за въвеждане и редактиране в режим „онлайн“ на справките от годишните отчети 
от кампания ГОД-2019. 

 основен приоритет е увеличаването на капацитета и степента на резервиране на 
информационните системи чрез използване на ефективни средства за съхраняване и 
възстановяване на информационните системи и данните от статистическите изследвания. 
Прилагат се надеждни политики за резервиране на базите данни и компонентите на  
информационните системи чрез специализиран софтуер (COMMVAULT). 

 разработени са средства за web-scraping за целите на изследвания в НСИ (цените) и 
започна реално събиране на данни чрез тези методи. 

 през 2020 г. започна изграждането на резервен център за данни (Disaster Recovery Center) 
с цел осигуряване на непрекъснатост на процесите в НСИ за събиране, обработка и 
разпространение на статистическа информация. 

 повишаване на ефективността и разпределението на ресурсите в центъра за данни чрез 
внедряване на най-добрите практики и технологии за управление на инфраструктурата 

 развитие и обновяване на сървърната и комуникационната инфраструктура и персонална 
техника с цел осигуряване на развитието на ИКТ и предоставяне на нови услуги. 

 разширяване на използването на административни регистри и информационни системи 
за статистически цели. 
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 през  2020 г са разработени нови Web - базирани приложения във връзка с изследвания в 
областта на околната среда, статистика на условията на живот, структурна бизнес 
статистика и демографска статистика.  

 разработени са две Web-базирани анкети, отчитащи всеки месец състоянието на бизнеса 
и местата за настаняване в условията на COVID-19 епидемичната обстановка.  

 завършено и успешно внедрено в постоянна експлоатация новото Web-базирано 
приложение СИЛК - „Статистика на доходите и условията на живот“.  

 разработени са нови приложения за отдел „Статистика на околната среда“ -  
промишлени отпадъци, битови отпадъци, отпадъци в селското стопанство и опаковки, 
екологични стоки и услуги.  

 осъществена е връзка за автоматично изтегляне на данни от Агенцията по вписванията 
(консумиране на API от Агенция по вписванията). 

 изготви и предостави на Евростат данните по структурна бизнес статистика (СБС), 
използвайки новата статистическа единица „предприятие“, образувано от няколко 
юридически единици, с цел осигуряване на данни съгласно изискванията на 
европейските регламенти в тази област. 

 започна да изчислява и изпраща в Евростат месечен обем на търговията на едро и 
търговията и ремонта на моторни превозни средства на ниво група по КИД – 2008; 

 през 2020 г. бяха разработени и представени два нови интерактивни инструмента за 
статистическа грамотност Stat Mission („Статистическа мисия“) и ViROS (ВиРОС). 

 публикува на български език “Key Figures”. 
 платформа за електронно обучение „Статистика за всеки“. 
 разработи и внедри уеб базирано приложение „Карта жилищна сграда“ с цел улесняване 

на респондентите и повишаване качеството на събраната статистическа информация от 
изследванията „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“ и „Жилищен фонд в 
края на годината“.   

 във връзка с разпространението на COVID19 и необходимостта от навременна и 
подробна информация за общата смъртност в страната, започна производство и 
публикуване на предварителни седмични данни за общата смъртност. Данните се 
публикуват на сайта на НСИ и Евростат. 

 подготви и предостави данни на Евростат за студенти и научни работници, придобили 
разрешение за пребиваване на територията на страната през 2019 г. съгласно Директива 
(ЕС) 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 година. 

 във връзка с Глобалната инициатива за подобряване информираността за влиянието на 
Covid-19 в сферата на престъпността и наркоманията стартира ежемесечното 
предоставяне на данни на Службата по наркотиците и престъпността на ООН.  

 разработи и внедри Информационна система „Образование“ за автоматизирана 
обработка, контрол и създаване на справки за данните, получавани от 
административните регистри на Министерството на образованието и науката. 

 в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно 
достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, 
финансиран от ФМ на ЕИП, проведе еднократно представително изследване сред 15 000 
домакинства, като въз основа на събраната информация ще бъдат разработени 
стратегически аналитични документи, имащи приложение при вземане на управленски 
решения, планиране на адекватни социални политики, разработване на целеви 
индикатори за оперативните програми, както проследяване на изпълнението на целите за 
устойчиво развитие (SDG).  
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 разработи програма за въвеждане на данни за изследването „Статистика на доходите и 
условията на живот“ на нова платформа. 

 разшири използването на административни данни, включващи данни от Агенцията за 
социално подпомагане за целите на изследванията „Статистика на доходите и условията 
на живот“ и „Наблюдение на домакинските бюджети“. 

 проведе успешно изследванията „Статистика на доходите и условията на живот“ и 
„Наблюдение на домакинските бюджети“ в условията на COVID19. 

 внедри методологични подобрения в конструирането и производството на под-индексите 
на ИПЦ/ХИПЦ (пътнически железопътен транспорт, водоснабдяване, канализационни 
услуги и услуги по пречистване на водата) по отношение на разширяването на обхвата, 
актуализиране на извадката, регистрацията на цените и детайлизиране на теглата. 

 разработи автоматизиран интерфейс за връзка между Имотния регистър и НСИ и 
актуализиране на програмното осигуряване за обработка на данните, получени от 
Имотния регистър. 

 Разработи и предостави на Евростат Проект на Допълнителна таблица за отчитане на 
мерки, предприети в контекста на COVID-19 за България с цел улесняване на 
валидирането на надеждни и точни данни за Държавна финансова статистика с оглед на 
значителните и многобройни държавни мерки в контекста на пандемията COVID-19 в 
ЕС. 

 въведена нова методология за отразяване на митата, като част от Данъци върху 
производството и вноса /D.2/ в данните за национални сметки на България. 

 въведени промени в статистическата отчетност за коректно записване на отчелите се по 
Международни стандарти за финансово отчитане /МСФО/-16 единици. 

 подобряване качеството на статистическата информация. НСИ активно участва в 
подготовката на европейското законодателството в областта на селскостопанската 
статистика, като са подготвени становища относно съдържанието на втория Рамков 
регламент за статистиката на вложенията и продукцията в селското стопанство (SAIO) и 
в дискусиите по разработването на европейско законодателство за докладване от 
държавите членки на данни за Европейските сметки за горите, като част от Сметките за 
околната среда. 

 постигане на по-ефективно взаимодействие в Националната статистическа система. 
Актуализирано е подписаното през 2008 г. Споразумение за сътрудничество и 
стратегическо партньорство при обмена на информация между Изпълнителната агенция 
по горите и Националния статистически институт. 

 разработи методология и предостави данни за новия енергиен данък „приходи от 
продажба на квоти за емисии от парникови газове“ (референтни 2012-2018 г.), като част 
от сметките за екологичните данъци и такси, съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011  
относно икономическите сметки за околната среда. 

 разработи уеб-базирано приложение за въвеждане и контрол на данни за 
статистическото изследване на сектора на производителите на стоки и услуги, свързани с 
околната среда.  
През 2020 г.  традиционните методи на подбор на човешки ресурси, чрез конкурси 
процедури и формите на обучение и стажантски програми бяха силно редуцирани и 
повлияни от външни фактории най-вече от спазването на мерките за ограничаване на 
разпространението на пандемията. Поради тази причина се премина на дистанционни 
форми на работа, като се увеличи делът на неприсъствените онлайн срещи и дискусии. 
Курсовете за обучение се ориентираха изцяло в неприсъствена форма, като се 
използваха възможностите за обучение и извън регламентираното работно време. 
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Приложиха се форми за предоставяне на форми за отпуск и болнични листа по 
електронната поща, като се съблюдаваше и наличието на контролен механизъм от 
непосредствените ръководители. Измени се честотата на провеждането на конкурсите, 
като се концентрира по-голям обем конкурсни процедури в по-кратко време. Целта, 
която ще се стремим да постигнем през 2021 г. е изцяло въвеждане на система за онлайн 
попълване на отпуски и тяхното подписване, чрез вътрешна система за ел. подпис. 
Необходимо е да се прилага по-широко системата за подписване на документи с 
електронен подпис и разпределението им чрез деловодната система или чрез системата 
на електронно връчване. На трето място е засилването на онлайн курсовете за обучение 
и повишаване на професионалната квалификация на служителите. 

Националната статистическа система – активен член на Европейската статистическа 
система и международната статистическа общност 

В периода 2013 – 2020 основен приоритет беше утвърждаването на НСС като активен член на 
Европейската статистическа система и международната статистическа общност. НСИ продължи 
да участва активно в Комитета на Европейската статистическа система. В тясна координация с 
органите на статистиката и в партньорство с държавите членки на ЕСС, НСИ участва, а по 
време на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година и 
ръководи процеса на изготвянето и обсъждането на законодателните актове на ЕС в областта на 
статистиката. За периода България е представила 38 рамкови позиции по различни досиета и е 
участвала в средно 50 заседания годишно на стратегически комитети и работни групи за 
разработване на общи политики и инструменти, свързани с по-нататъшното развитие на ЕСС. 
Експертите на НСИ участват в общо 89 работни групи в рамките на ЕСС и в 3 работни групи в 
рамките на ОИСР и ООН. През последните три години български експерти са членове на 17 
целеви групи за решаване на конкретни проблеми в сферата на статистиката. В рамките на 
Българското председателство на Съвета на ЕС значителен напредък бе постигнат по следните 
отворени законодателни предложения:  

 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 
1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011: НСИ продължи започнатите по време на Естонското 
председателство тристранни преговори, като проведе една политическа и една 
техническа среща, на които успя да постигне споразумение по това досие. Регламентът 
беше публикуван в „Официален вестник на Европейския съюз“ на 7 август;  

 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за 
отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 
1287/2003 на Съвета: НСИ проведе една политическа и една техническа среща, на които 
постигна предварително споразумение по досието;  

 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща 
рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на 
индивидуални данни, събрани чрез извадки: НСИ постигна общ подход в РГ 
„Статистика“ към Съвета на ЕС и проведе шест политически и седем технически срещи, 
на които договори предварително споразумение с ЕП и ЕК;  

 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската 
бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни 
акта в областта на бизнес статистиката: НСИ изготви компромисен текст на 
председателството и постигна предварително споразумение по голяма част от членовете 
в рамките на РГ „Статистика“ към Съвета на ЕС;  
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 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката 
за железопътния транспорт (преработен текст): НСИ приложи процедура на мълчаливо 
съгласие по оригиналното предложение на Комисията, като то беше прието без бележки. 
Регламентът беше публикуван в „Официален вестник“ на 2 май. 

По време на Българското председателство ЕК прие ново предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и 
международната закрила. НСИ проведе писмена консултация по това предложение, като по 
този начин ускори разглеждането му по време на Австрийското председателство. 

България участва във всички заседания на Комитета на ЕСС, в Конференциите на 
ръководителите на статистически институти в Европа (DGINS), в редовните сесии на 
Статистическата комисия на ООН, в пленарните сесии на Конференцията на европейските 
статистици, в заседанията на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на 
ОИСР, а през 2020 година заяви желание да стане координатор на Работната група за обмен на 
статистически и икономически данни към Организацията за Черноморско икономическо 
сътрудничество. 

В изпълнение на Стратегията за развитие в периода 2013-2020 година НСС продължи да 
развива капацитета си за участие в европейски проекти и за създаване на партньорства за 
изпълнението им. Една от основните линии в международното сътрудничество бе оказването на 
техническа помощ по програми и инструменти на ЕК. В периода бяха осъществени два туининг 
проекта: "Подпомагане на статистическата служба на Република Северна Македония за 
изграждане на капацитет и хармонизиране на статистическата дейност със стандартите на ЕС" и 
"Подкрепа за Държавния статистически комитет в модернизацията на Националната 
статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти". 
Успешно приключи и проектът  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална 
база данни за трансгранично сътрудничество“, дейностите по който са свързани с изграждане 
на статистически капацитет чрез обмен на опит и провеждане на срещи и дискусии между 
статистическите служби на Република България и съседните държави-кандидати за членство в 
ЕС (Турция, Сърбия и Република Северна Македония), както и Статистическата служба на 
Кралство Норвегия. НСИ участва в проект „Подобряване на институционалния капацитет и 
насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка 
миграция“ (YOUMIG), който беше реализиран в рамките на програмата за Дунавския регион и в 
проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните 25 предприятия“, 
реализиран в рамките на програмата „Балкани - Средиземно море 2014-2020“. 

България беше активен участник в консорциуми по инструмента за предприсъединителна 
помощ (IPA) и инструмента ТAIEX, както и в рамките на програмата за добросъседство на ЕС. 
Осъществени бяха множество експертни мисии и обучителни посещения в България в сферите 
на националните сметки, бизнес статистиката, демографската и социална статистика с редица 
държави от Балканския регион, Източното партньорство и програма Юг.  

Три поредни години България беше домакин на специални обучения на млади статистици от 
Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, 
Сърбия и Черна гора) и от държавите от Източното партньорство (Армения, Азербайджан, 
Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна), осъществени с подкрепата на програмата 
„Българска помощ за развитие“ на МВнР. Обученията бяха осъществени с участието на 
утвърдени преподаватели от УНСС и от водещи експерти на Националния статистически 
институт.  
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Акцент в международната дейност беше и развитието на двустранното сътрудничество. 
Подписани бяха двустранни споразумения за сътрудничество с Националната статистическа 
служба на Грузия, Националния статистически комитет на Беларус, Статистическата служба на 
Република Сърбия, Националното статистическо бюро на Република Молдова, Централното 
статистическо бюро на Палестина.  

 В периода 2013-2020 година НСИ и НСС като цяло утвърдиха активната си роля в развитието 
на Европейската статистическа система и международната статистическа общност и заявиха 
категорично готовността си да продължат да участват в утвърждаването на европейските и 
международни статистически стандарти, в процеса на усъвършенстване на производството и 
разпространението на официалната статистическа информация и в обмена на опит и добри 
практики. 

Взаимодействие и координация в рамките на НСС  

С цел постигане на по-голяма съгласуваност на дейностите и сроковете за производство на 
статистическа информация за периода 2013-2020 година бяха актуализирани споразуменията 
на НСИ с органите на статистиката и другите държавни институции. 

Демографска статистика 

 Споразумение с Министерство на вътрешните работи за обмен на информация, вкл. 
Анекс към споразумението относно информационния обмен на данни за 
международните мигранти  

 Споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 
осигуряване на текущ обмен на данни, вкл. Анекс към споразумението за обмен на 
демографски данни 

 Споразумение за информационно сътрудничество и обмен на данни с Министерството 
на образованието и науката 

 Споразумение за обмен на информация с Българската академия на науките, вкл. Анекс за 
сътрудничество с Института по математика и информатика към БАН, Анекс за 
сътрудничество с Института за икономически изследвания към БАН, Анекс към 
споразумението с Института за изследване на населението и човека към БАН 

 Споразумение за сътрудничество с Института за икономически изследвания при БАН  
 Споразумение с Университетска специализирана болница за активно лечение по 

онкология - Национален раков регистър.  
 Рамково споразумение за сътрудничество с Университет за национално и световно 

стопанство за съвместна координация на действията при подготовка на нови кадри и 
повишаване на квалификацията на работещите в системата на НСИ и съвместна 
изследователска дейност 

 Споразумение за сътрудничество и обмен на информация със Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ 

  Споразумение за сътрудничество и обмен на информация със Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” – Свищов 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство с Нов български 
университет 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство с Център за превенция и 
противодействие на корупцията и организираната престъпност 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация с Национална агенция за професионално образование и обучение 
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 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация с Държавна агенция за закрила на детето 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 
въпроси. 

 Споразумение за информационно сътрудничество и обмен на данни между 
Националната експертна лекарска комисия и Националния статистически институт 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация между Националния статистически институт и Министерство на 
образованието и науката 

Макроикономическа и бизнес статистика 

 Меморандум за сътрудничество между НСИ, БНБ и МФ в областта на държавната 
финансова статистика и финансови национални сметки. 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация със Сметната палата за целите на данните за дефицита/ излишъка и дълга на 
институционален сектор „Държавно управление“ с оглед постигане на оптимална 
организация и координация при взаимодействието между двете институции. 

 Споразумение за обмен на информация с Българска народна банка в областта на 
макроикономическата и бизнес статистика. 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация с Национален осигурителен институт  

 Споразумение за сътрудничество и обмен на информация с Агенция „Митници“ относно 
вноса и износа на стоки от и за Общността и трети страни. 

 Споразумение с Българска Е-комерс Асоциация 
 Споразумение за сътрудничество с Националния център за териториално развитие 
 Споразумение за обмен на индивидуални данни с Националната агенция за приходите  
 Инструкция за взаимодействие между НСИ и НАП във връзка с функционирането на 

система Интрастат (вътреобщностна търговия). 
 Споразумение с Министерство на вътрешните работи за предоставяне на данни за 

пътникопотока на граничните пунктове по страни и причини за пътуванията. 
 Споразумение с Агенцията по вписванията за предоставяне на данни от Търговския 

регистър и Регистър Булстат. 
 Споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
 Споразумение с Национален осигурителен институт за предоставяне на информация от 

персоналния регистър на осигурените лица. 
 Споразумение с Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната 

политика за предоставяне на информация за регистрираните безработни. 
 Споразумение с Агенцията по вписванията за предоставяне на данни от Имотен 

регистър. 
Статистика на селското, горското и рибното стопанство 

 Меморандум за разбирателство относно дейностите по производството на статистическа 
информация в областта на селското стопанство между Министерство на земеделието, 
храните и горите и НСИ 

 Споразумение за разбирателство и стратегическо партньорство при обмен на 
информация с Министерство на земеделието, храните и горите 

 Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на 
информация с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 
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Приложение 2. Фундаментални принципи на официалната статистика на 
ООН 

  
Фундаменталните принципи на официалната статистика са приети от Статистическата комисия 
на ООН през април 1994 година и са утвърдени през 2013 г. от Общото събрание. 
Принцип 1. Официалната статистика е необходим елемент на информационната система на 
демократичното общество, който предоставя на правителството, икономическите кръгове и 
обществеността данни за икономическото, демографското, социалното състояние и състоянието 
на околната среда. За тази цел официалните статистически данни с практическа стойност трябва 
да бъдат разработени и разпространени на обективна основа от официалните статистически 
органи с цел зачитане правото на гражданите на обществена информация.  
Принцип 2. За поддържане на доверието към официалната статистика статистическите органи 
в съответствие със строго професионални съображения, включително научни принципи и 
професионална етика, трябва да определят методите и процедурите за събиране, обработка, 
съхраняване и представяне на статистическите данни. 
Принцип 3. За да улеснят правилната интерпретация на данните, статистическите органи 
трябва да представят информацията в съответствие с научните стандарти по отношение на 
източниците, методите и процедурите в областта на статистиката. 
Принцип 4. Статистическите органи имат право да коментират погрешната интерпретация или 
неправилното използване на статистическите данни. 
Принцип 5. Данните за статистически цели могат да се събират от всички видове източници: 
статистически изследвания или административни данни. Статистическите органи трябва да 
избират източниците като отчитат качеството, навременността, разходите и натовареността на 
респондентите. 
Принцип 6. Индивидуалните статистически данни, събирани от статистическите органи за 
производство на статистическа информация, независимо дали се отнасят за физически или 
юридически лица, трябва да имат строго конфиденциален характер и да бъдат използвани само 
за статистически цели. 
Принцип 7. Законите, регламентите и приетите мерки, в рамките на които функционират 
статистическите системи, трябва да бъдат публично достояние. 
Принцип 8. За осигуряване на съгласуваност и ефективност на статистическата система на 
национално равнище е необходимо да се осъществява координация между статистическите 
органи. 
Принцип 9. Използването на международни понятия, класификации и методи от 
статистическите органи подпомага осигуряването на съгласуваност и ефективност на 
статистическите системи на всички официални равнища. 
Принцип 10. Двустранното и многостранното сътрудничество в областта на статистиката 
способства за усъвършенстване на системите на официалната статистика. 

46-та Пленарна сесия, 24 юли 2013 
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Приложение 3. Принципи на Кодекса на европейската статистическа 
практика 

 
Принцип 1 Професионална независимост  
Професионалната независимост на статистическите органи от други политически, регулаторни 
или административни служби и органи, както и от оператори в частния сектор, гарантира 
надеждността на европейската статистика. 
 
Принцип 1а Координация и сътрудничество  
Националните статистически институти и Евростат гарантират координацията на всички 
дейности по разработване, производство и разпространение на европейска статистика на ниво 
национални статистически системи и съответно на Европейската статистическа система. 
Статистическите органи си сътрудничат активно в рамките на партньорството на Европейската 
статистическа система, така че да се гарантира разработването, производството и 
разпространението на европейска статистика. 
 
Принцип 2 Мандат за събиране на данни и достъп до данни  
Статистическите органи имат ясен законоустановен мандат да събират и да имат достъп до 
информация от множество източници на данни за целите на европейската статистика. 
Администрациите, предприятията и домакинствата, както и широката общественост могат да 
бъдат задължени по закон да позволят достъп до или да предоставят данни за целите на 
европейската статистика по искане на статистическите органи. 
 
Принцип 3 Адекватност на ресурсите  
Ресурсите, с които статистическите органи разполагат, са достатъчни за изпълнението на 
изискванията за европейската статистика. 
 
Принцип 4 Ангажимент за осигуряване на качество  
Статистическите органи са ангажирани по отношение на качеството. Те систематично и 
редовно определят силните и слабите страни, с цел непрекъснато усъвършенстване на 
качеството на процесите и продуктите. 
 
Принцип 5 Статистическа поверителност и защита на данните 
Абсолютно са гарантирани личната неприкосновеност на доставчиците на данни, 
поверителността на информацията, която те предоставят, използването на информацията 
единствено за статистически цели, както и сигурността на данните. 
 
Принцип 6 Безпристрастност и обективност  
Статистическите органи разработват, произвеждат и разпространяват европейска статистика 
при зачитане на научната независимост и по обективен, професионален и прозрачен начин, при 
който всички ползватели са равнопоставени. 
 
Принцип 7 Обоснована методология  
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Обоснованата методология предопределя качеството на статистиката. Това изисква подходящи 
инструменти, процедури и експертен опит. 
 
Принцип 8 Подходящи статистически процедури  
Прилагането на подходящи статистически процедури в рамките на статистическите процеси 
обуславя качеството на статистиката. 
 
Принцип 9 Умерена тежест за респондентите  
Тежестта за респондентите е пропорционална на нуждите на потребителите и не е прекомерна 
по отношение на респондентите. Статистическите органи наблюдават тежестта на 
респондентите и определят цели за нейното намаляване във времето. 
 
Принцип 10 Разходна ефективност  
Ресурсите се използват ефективно. 
 
Принцип 11 Относимост  
Европейската статистика удовлетворява нуждите на потребителите. 
 
Принцип 12 Точност и надеждност  
Европейската статистика отразява действителността точно и надеждно. 
 
Принцип 13 Актуалност и навременност  
Европейската статистика се оповестява, така че да бъде актуална и навременна. 
 
Принцип 14 Съгласуваност и съпоставимост  
Европейската статистика е вътрешно съгласувана, съгласувана във времето и съпоставима 
между отделните региони и държави; възможно е да се комбинират и използват свързани данни 
от различни източници на данни. 
 
Принцип 15 Достъпност и яснота  
Европейската статистика се представя в ясна и разбираема форма, оповестява се по подходящ и 
удобен начин, налична е, достъпна е на безпристрастна основа и е подкрепена с метаданни и 
насоки. 
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Приложение 4. План на дейностите за изпълнение на Стратегията за 
развитие на НСС 2021 - 2027 година 

 
Дейности по цели Звено в НСИ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Оперативна цел 1.1: Модернизиране 
на НСС  

                

1.1.1.      Обезпечаване и оптимизиране 
на управлението на ресурсите за 
повишаване на административния 
капацитет на НСС 

                

Повишаване на знанията и уменията на 
експертите, осъществяващи 
дейностите за комуникация. 
Провеждане на обучения, свързани с 
разработване на интерактивни 
продукти (ESTP курсове, 
специализирани обучения за ползване на 
инструменти за визуализации) 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите“ 

              

Обучение и повишаване на знанията на 
експертите за работа с методологиите 
по статистическите изследвания (ESTP 
курсове, специализирани обучения по 
прилагане на съществуващите и новите 
методологии) 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Непрекъснат процес по изграждане на 
административния капацитет за 
прилагане на изискванията на 
европейското законодателство в 
областта на макроикономическата 
статистика: 
- подобряване на подготвеността на 
екипа, 
- увеличаване на броя на експертите за 
посрещане на повишените изисквания, 
- мотивираност за работа и 
повишаване на качеството ѝ 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Повишаване на знанията, уменията и 
компетенциите на експертите от 
диркекция ДСС. Участие в обучения за 
работа със специализирани софтуерни 
продукти (SAS, R и др.), иновативни 
статистически методи и практики 
(извадки, калибриране, импутиране, 
комбинирани методи за събиране на 
данни, повишаване на равнището на 
отговоряемост и др.) чрез ESTP курсове 
и специализирани обучения 

Дирекция 
„Демографска и 
социална статистика“ 
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Повишаване на квалификацията на 
експертите, отговарящи за 
международни проекти, чрез 
запознаване с характеристиките и 
изискванията към проектите през новия 
програмен период 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Обучение и повишаване на знанията на 
експертите от дирекция ИСИ за 
работа с Power BI. Участие в обучение 
за Postgre бази данни, програмиране с 
Python, Microsoft Visual Studio. Обучение 
за работа с R. Усъвършенстване на 
практически умения за изпълнение на 
дейности, свързани с функционирането 
на ДХЧО - заявяване на услуги от ДХЧО, 
администриране, настройка и 
наблюдение на работата на 
използваната от тях услуга. Обучение 
на експерти относно заявяване на 
услуги в VMware и в UCS Director, 
администриране и наблюдение на 
ресурсите. Обучение по измененията и 
допълненията на документите от ИСУ. 

Дирекция 
„Информационни 
системи и 
инфраструктура“ 

              

1.1.2.      Подобряване на 
информационната инфраструктура на 
НСС и модернизиране на организацията 
и функционирането на НСИ като 
водеща институция в НСС 

                

Развитие на информационна система 
„Външна търговия“  за осигуряване на 
неоходимите функционалности чрез 
използването на съвременни 
високотехнологични ИТ решения, които 
да гарантират надеждност, 
бързодействие и сигурност на 
производствения процес 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Развитие на информационна система 
„Потребителски цени“ с цел добавяне 
на нови функционалности и миграция на 
платформата и внедряването ѝ в 
реална експлоатация 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Актуализация на програмното 
осигуряване за обработка на данните в 
областта на индексите на цени на 
жилища (ИЦЖ) с цел включване на 
данни от нов административен 
източник и внедряването ѝ в реална 
експлоатация 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разработване и прилагане на 
Информационна система „Околна 
среда“ 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  
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Развитие на информационните системи 
на НСИ - ИС „Демография“, ИС 
„Статистика на околната среда“, ИС 
„Външна търговия“, „Национален 
регистър на населените места“, ИС 
„Статистически класификации“, ИС 
„Статистически бизнес регистър“, ИС 
„Потребителски цени“, ИС 
„Здравеопазване“, ИС „Бизнес цикли“  
за осигуряване на неоходимите 
функционалности чрез използването на 
съвременни високотехнологични ИТ 
решения, които да гарантират 
надеждност, бързодействие и 
сигурност на производствения процес. 
Внедряване на Business Intelligence (BI) 
инструменти за обединение, 
унифициране, анализ и визуализация на 
данни от различни вътрешни и външни 
източници. Изграждане на 
datawarehouse. Внедряване на mobile 
device management 

Дирекция 
„Информационни 
системи и 
инфраструктура“ 

              

Модернизация и разширяване на 
капацитета на основния и резервния 
център за данни на НСИ 

Дирекция 
„Информационни 
системи и 
инфраструктура“ 

              

Оперативна цел 1.2: Модернизиране 
на производствения процес  

                

1.2.1. Разширяване на обхвата на 
интегрирания подход при управление на 
отделните фази на производствения 
статистически процес в рамките на НСС 

                

1.2.2. Осъвременяване на методите за 
събиране, обработка и разпространение 
на статистическата информация  

                

По-широко използване на 
административни данни за 
регистрираните безработни и 
месечните доходи с цел подобряване 
качеството на събираната информация 
в Наблюдението на работната сила 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Разширяване на възможностите за 
използване на административни 
източници за Наблюдението на 
структурата на заплатите 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Актуализиране на програмното 
осигуряване за Наблюдението на 
структурата на заплатите 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Внедряване в реална експлоатация на 
ИС „Бизнес цикли“ (ИСБЦ), изградена 
чрез високотехнологични ИТ решения. 
Разширяване на обхвата и развитие на 
системата 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 
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Разработване на съвременна онлайн 
система за въвеждане и обработка на 
данните от тримесечните наблюдения 
на транспортната статистика                                                                                                                       

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Съвместно разработване с ИА „Морска 
администрация“ на изследване за 
отчитане на пътническия транспорт 
по вътрешни водни пътища съгласно 
методологията и сроковете на 
Евростат 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Внедряване на SDMX стандарт за 
изготвяне и предоставяне на данни от 
статистическите изследвния в 
областта на бизнес статистиката 
(статистика на транспорта, 
структурна бизнес статистика, 
демография на предприятията, 
статистика на предприятията под 
чуждестранен контрол, Еврогруп 
регистър) 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Осъвременяване на информационните 
системи при промяна на европейското 
законодателство или при необходимост 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Използване на данни от интернет 
платформи (Booking.com, Airbnb.com и 
други) за производство на 
статистическа информация в 
областта на туризма. 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Разширяване на обхвата и развитие на 
нови функционалности на ИС 
„Статистически бизнес 
регистър“(СБР) съобразно 
изискванията на Регламент (ЕС) № 
2019/2152 за европейска бизнес 
статистика  

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Използване на допълнителен източник 
на данни - получените микроданни от 
останалите държави членки, с цел 
подобряване качеството на 
информацията за статистиката на 
външната търговия със стоки, 
намаляване на асиметриите в 
огледалните потоци и за проучване на 
възможностите за намаляване на 
тежестта на респондентите чрез 
използването на иновативни 
методологии 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Използване на информационни и 
комуникационни технологии за развитие 
на данните в областта на финансовата 
статистика. Осигуряване на контрол и 
качество на данните и намаляване на 
натовареността при съставянето на 
данни за целите на финансовата 
статистика 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  
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Изпълнение на изискванията, определени 
по време на проведените от Евростат 
методологически мисии относно 
данните по Нотификационните 
таблици за дефицита/излишъка и дълга 
на сектор „Държавно управление“ 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Усъвършенстване на методите за 
оценка на качеството, използвани при 
изчисляването на индексите на 
потребителските цени 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разширяване на използването на 
скрапирани данни (web scraped data) 
като източник на информация за 
производството на индекси на 
потребителските цени и на ППС 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Усъвършенстване на методите за 
изчисляване на индексите на цените на 
мобилните услуги и на действителните 
наеми на жилищата в обхвата на 
индексите на потребителските цени 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разработване на методология за 
включване на иновативни продукти и 
покупките по интернет в индексите на 
потребителските цени 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Изготвяне на правила и принципи за 
предоставяне на достъп до сканирани 
данни от големи търговски вериги 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Произвеждане на flash estimate 
(експресни оценки) за ХИПЦ във връзка с 
присъединяването на Р България към 
еврозоната 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Използване на иновативни технологии 
за електронна регистрация на цените 
на стоките и услугите от европейските 
потребителски кошници 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Подобряване на обхвата и качеството 
на Индексите на цени на жилища 
(ИЦЖ) чрез преминаване към 
комбинирано използване на 
административни източници на данни - 
Имотния регистър и Кадастрално-
административната информационна 
система 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Производство и публикуване на 
Показатели за продажба на жилища 
(ППЖ) - „брой продажби“ и „обем на 
продажбите“ чрез използване на 
административни източници на данни 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Използване на различни източници на 
данни (административни и големи 
данни) в статистическия 
производствен процес 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 
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Внедряване на иновативни инструменти 
- уеббазирани интервюта (електронен 
дневник) за събиране на информация за 
Наблюдението на доходите, разходите 
и потреблението на домакинствата 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Внедряване на иновативен подход - 
уеббазирано интервю за събиране на 
информация за домакинствата при 
провеждане на наблюдението 
„Бюджет на времето“ 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Мигриране на нова платформа и 
актуализиране на функционалностите 
на Информационна система 
„Демография“ 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Създаване на Информационна система 
за събиране и обработка на данните в 
областта на статистиката на 
жилищните сгради и жилищата 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Разработване на електронно 
приложение и внедряване на 
използването на електронни 
устройства за събиране на данни за 
Изследването на образованието и 
обучението за възрастни 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Разширяване на обхвата на 
използваната информация от Единната 
информационна система за 
противодействие на престъпността 
(ЕИСПП) с цел подобряване качеството 
на първичните статистически данни в 
областта на статистиката на 
правосъдието и правораздаването и 
оптимизиране на възможностите за по-
широко използване на административни 
източници на данни. Преустановяване 
на събирането на данни чрез хартиен 
формуляр и превръщането на ЕИСПП в 
единствен източник на данни за 
наказаната престъпност 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Разширяване на обхвата на 
използваните данни от 
административни източници за целите 
на изследванията „Статистика на 
доходите и условията на живот“ и 
„Наблюдение на домакинските 
бюджети“  чрез сключване на 
споразумение с Агенцията за социално 
подпомагане за обмен на индивидуални 
данни 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Разширяване на обхвата на 
използваните данни от 
административни източници в 
областта на статистиката на 
общественото здравеопазване 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 
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Преминаване от ежегодни изследвания 
на образователните институции към 
изцяло използване на административни 
регистри на МОН и НАЦИД 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Сключване на споразумение с 
Министерството на културата за 
стратегическо партньорство и обмен 
на информация 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Използване на данни от 
административни регистри за целите 
на производството на статистически 
данни за населението и демографските 
процеси от тип преброяване 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

1.2.3. Дигитализация и оперативна 
съвместимост 

                

Внедряване на нова технология за 
събиране, обработка и разпространение 
на статистическа информация за 
икономическите сметки за селското и 
за горското стопанство 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Преминаване изцяло към събиране на 
данни в режим на реално време 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика" 

              

Оперативна цел 1.3: Модернизиране 
на регулаторната рамка 
(нормативната база) 

                

1.3.1. Осъвременяване на нормативната 
база на НСС 

                

Изготвяне на изменение в Закона за 
статистика на вътреобщностната 
търговия със стоки в съответствие с 
новите регламенти на ЕК за 
европейската бизнес статистика 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Подготовка и внедряване на нова 
класификация на икономическите 
дейности във всички области на бизнес 
статистиката 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

1.3.2. Гарантиране на необходимата 
правна сигурност при внедряване на  
статистическата екосистема, съобразена 
с установените правни и етични 
принципи в рамките на ЕС. Изграждане 
на доверие чрез създаване на 
регулаторна рамка за разработване и 
приложение на надеждни статистически 
продукти и услуги чрез използване на 
нови технологии  

                

Изготвяне на правила и принципи за 
предоставяне на достъп до 
резултатите от статистическите 
изследвания преди оповестения час на 
публикуване 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 
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Създаване на регистър на експертите, 
които имат достъп до резултатите от 
статистическите изследвания преди 
оповестения час на публикуване 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Разработване на правила за въвеждане 
на етиката на данните в практиката 
на НСС 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Внедряване на новото законодателство 
за изследването  „Наблюдение на 
работната сила“, произтичащо от 
Регламент (ЕС) 2019/1700 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 октомври 2019 година за създаване 
на обща рамка за европейската 
статистика за лицата и 
домакинствата, основана на 
индивидуални данни, събрани чрез 
извадки 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Разработване на координационен 
механизъм за публична комуникация в 
рамките на НСС по отношение на 
данните за европейската статистика 
като средство за повишаване на 
доверието в НСС 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Внедряване на изискванията на  
Регламент (ЕС) 2019/1700 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 октомври 2019 година за създаване 
на обща рамка за европейската 
статистика за лицата и 
домакинствата, основана на 
индивидуални данни, събрани чрез 
извадки 

Дирекция 
„Демографска и 
социална статистика“ 

              

Оперативна цел 2.1: Качество, 
нововъведения и сигурност 

                

2.1.1.   Подобряване на методологичната 
база, свързана с качеството на 
произвежданата статистическа 
информация - засилване на анализите за 
оценка на качеството на изследванията 
по отношение на адекватност, обхват, 
навременност, сравнимост и други 

                

Актуализация на методологията и 
организацията на изследванията в 
областта на бизнес наблюденията, 
породени от сключен договор с 
Европейската комисия  

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Aктуализация на методологията и 
организацията на изследванията в 
туризма като резултат от промени в 
Регламентите в областта на 
статистиката на туризма 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 
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Усъвършенстване на методологията, 
подобряване на качеството на данните 
от КБС  чрез разширяване и 
подобряване на показателите, 
характеризиращи качеството на 
публикуваните краткосрочни 
показатели, които са част от 
Основните европейски икономически 
показатели (PEEIs)  

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Адаптиране на краткосрочната 
статистика след влизането на България 
в еврозоната, изчисляване на новите 
краткосрочни показатели, изисквани от 
страните, възприели еврото като 
национална валута 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Създаване на методология и 
изграждане на екип от експерти в НСИ 
за непрекъснат мониторинг на най-
големите икономически значими 
многонационални групи предприятия 
(Large Case Unit) 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Ежегодна актуализация и 
усъвършенстване на методологията и 
показателите в Информационна 
система „Бизнес статистика“ (ИСБС) 
като основен инструмент за онлайн 
събиране на качествена счетоводна и 
статистическа информация, 
необходима за изчисляването на 
показатели в областта на бизнес 
статистиката 

Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

Подобряване на методологичната база, 
обхвата и качеството на 
информацията в областта на 
националните сметки на базата на 
препоръки и изисквания по Процедурата 
за прекомерния дефицит, брутния 
национален доход и среднопретеглената 
ставка на ДДС 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разработване, осигуряване на обхват и 
ревизиране на подрегистър за 
единиците от сектор „Държавно 
управление“ и за държавните 
предприятия. Контрол на качеството 
на данните 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Развитие на статистиката на 
националните сметки за разработване, 
приложение и мониторинг на конкретни 
политики на ЕС в изпълнение на 
изискванията съгласно регламентите на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската система от 
сметки 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  
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Въвеждане на новата Класификация на 
индивидуалното потребление по цели 
(COICOP 2018) при производството на 
индекси на потребителските цени и на 
ППС 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Подобряване на обхвата на 
произвежданите Индекси на цените на 
жилищата, обитавани от техните 
собственици (ИЦЖОС), чрез 
разработване на система за регулярно 
производство на Индекс на жилища, 
построени от собствениците, и големи 
преустройства на жилищата 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Инвентаризация на източниците и 
методите за изчисляване на ППС 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разработване и внедряване на нови 
модули сметки за околната среда във 
връзка с предстоящата промяна на 
Регламент (ЕС) № 691/2011 относно 
европейските икономически сметки за 
околната среда за подобряване на 
качеството и съответствието на 
нуждите и за производството на нови 
данни за Европейската зелена сделка във 
връзка с промените в климата 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разработване и внедряване на нови 
методологии и изследвания във връзка с 
предстоящата промяна на Регламент 
(ЕО) 1099/2008 относно статистиката 
за енергийния сектор за изготвяне на 
навременна и качествена енергийна 
статистика и за производството на 
нови данни, съответстващи на 
нуждите на Енергийния съюз и 
Европейската зелена сделка 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разработване и внедряване на 
методологии и изследвания за 
детайлизиране на данните за крайното 
потребление на енергия в секторите 
Транспорт“ и Услуги“, в изпълнение на 
изискванията на Регламент 
(ЕО)1099/2008 относно статистиката 
за енергийния сектор 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  
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Разработване и внедряване на 
методология за събиране на данни за 
отпадъците от храни в съответствие с 
Делегирано решение (ЕС) 2019/2000 за 
установяване на формат за докладване 
на данни за хранителните отпадъци и 
за представяне на доклада за проверка 
на качеството в съответствие с 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Подобряване на качеството на 
статистиката на отпадъците, 
включително на опаковките от 
пластмаса, във връзка с прилагането на 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Актуализиране на указанията за 
попълване на докладите за качество във 
формат ESQRS - Изготвяне на ясни 
указания за коректно попълване на 
докладите за качество от 
статистическите експерти 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

Разработване на средство за 
самооценка на качеството на 
статистическите изследвания - 
Дейности за подготовка за прилагане на 
средство за самооценка на качеството 
на статистическите изследвания на 
български език 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

Разработване на единна интегрирана 
структура за метаданни (SIMS) за 
всички статистически изследвания и 
зареждането им в европейското ИТ  
средство за съхранение на справочни 
метаданни - Дейности по подпомагане 
на статистическите експерти за 
разработване, внедряване и зареждане 
на  SIMS в ESS Metadata Handler 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

Вътрешни одити по качеството на 
статистическите процеси и продукти - 
Провеждане на вътрешни одити по 
качеството на статистическите 
процеси и продукти в НСИ 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

Методологична помощ, анализи и 
обучения по специфични статистически 
проблеми - Разработване на 
методологии и интердисциплинарни 
анализи съобразно потребностите на 
НСИ, организиране на обучения, 
проучване и внедряване на 
специализиран статистически софтуер. 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 
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Актуализиране на „Концепция за 
генерална съвкупност за целите на 
изследванията на домакинствата и 
лицата в Националния статистически 
институт“ за подобряване на 
качеството на рамката и процедурите 
за излъчване на извадки, намаляване на 
извадковите грешки, както и по-
равномерно разпределние на тежестта 
на респондентите    

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Хармонизрано внедряване на 
стандартизирани променливи във всички 
изследвания в домаикинствата, с цел 
подобряване на съпоставинмостта 
между отделните изследвания и във 
връзка с изпълнението на изискванията 
на Регламент (ЕС) 2019/1700 на 
Европейския Парламент и на Съвета  

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Внедрявне на нови метдои за 
изчисляване на тегла на данни от 
изследването на образованието и 
обучението за възрастни (от 
постратифициране към калибриране) за 
повишаване на точността на 
резултатите  

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

2.1.2.   Разширяване на сферите на 
приложение на Европейските стандарти 
за качество и управление на 
статистическите процеси - увеличаване 
на обхвата на ползвателите на 
общоприетите стандарти (GSIM, 
GSBPM, GAMSO и други) и сферите на 
прилагане на хармонизираното 
производство на качествена 
статистическа информация. 

                

Поддържане на "Редактор за 
метаданни" като единна точка за 
предаване на метаданни до Евростат 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

Поддържане на база с метаданни за 
статистическите изследвания - 
Поддържане на база със справочни 
метаданни (във формат SIMS) 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

Внедрявне на новите формати и 
изисквания за изготвяне на доклади за 
качество, съгласно разпоредбите на  
Регламент (ЕС) 2019/1700 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Рамков регламент IESS“), и на 
специфичните регламенти за изпълнение 
в изследванията на домакинствата и 
лицата 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 
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Внедряване на SDMX стандарт за 
изготвяне и предоставяне на данни от 
статистическите изследвания в 
областта на демографската 
статистика 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

2.1.3.   Внедряване на нови подходи за 
производството на статистическата 
информация 

                

Внедряване на нови методи за събиране 
на данни в Наблюдението на работната 
сила (анкетиране с помощта на 
компютър и анкетиране по телефон); 

Дирекция  „Бизнес 
статистика” 

              

Автоматизирано използване чрез ИСБЦ 
на административни данни от ДДС 
декларациите, получавани от НАП, за 
изчисляване на някои от 
краткосрочните показатели в 
търговията и услугите. 

 Дирекция  „Бизнес 
статистика” 

              

Внедряване на алтернативни източници 
на информация за целите на ППС 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Проучване на възможностите за 
прилагане на нови средства и 
инструменти за производство на 
статистически продукти и услуги чрез 
използване на големи информационни 
източници на данни и пространствени 
данни за нуждите на сметките в 
околната среда и енергетиката. 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Производство и публикуване на 
експериментална статистика от 
източници на Big data  

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

2.1.4.  Сигурност на информацията - 
развитие на инфраструктурата за защита 
на личните данни, стриктно спазване на 
статистическата тайна и мерките за 
защита на чувствителна и 
конфиденциална информация. 
Поддържане на интегрирана система за 
управление и актуализиране на 
сертификатите за качество и сигурност 
на информацията в НСС. 

                

Поддържане на Интегрираната 
система за управление по отношение на 
качеството и съгласно стандарта ISO 
9001: 2015 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 
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Адаптиране на информационните 
системи и приложенията, използване за 
събиране, обработка и съхранение на 
данни в областта на демографската и 
социална статистика към 
изискванията на нормативната уредба 
в областта на защита на личните 
данни и информационната сигурност. 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Поддържане на Интегрираната 
система за управление по отношение на 
качеството и сигурността на 
информацията съгласно стандартите 
ISO 9001: 2015 и ISO 27001: 2013. 
Внедряване, поддържане и 
непрекъснато подобряване на 
системата за управление на 
информацията за поверителност ISO 
27001 

Дирекция 
"Информационни 
системи и 
инфраструктура" 

              

Събиране на информация за 
сигурността и управление на събития 
(SIEM)  със софтуерни решения (Qradar 
и Guardium).  

Дирекция 
"Информационни 
системи и 
инфраструктура" 

              

Внедряване и поддържане на софтуер 
Axence nVision - Софтуерна платформа 
за информационна сигурност и защита, 
управление на активи, мониторинг, 
хардуерен и софтуерен одит, 
отдалечено управление на ИТ ресурси, 
наблюдение поведението на 
потребителите, HELP DESK, 
AdminCenter 

Дирекция 
"Информационни 
системи и 
инфраструктура" 

              

С цел максимална защита на 
индивидуалните данни при обмена на 
микроданните за 
вътрешнообщностната търговия НСИ 
осъществи свързаност с Евростат и 
други членове на ЕСС през сигурната 
защитена мрежа TESTA на Евростат. 
Предстои изграждане, внедряване, 
извършване на тестове на ИС за обмен 
на микроданни по определен график за 
различните фази (тестова, 
предпроизводствена и производствена).  

Дирекция 
"Информационни 
системи и 
инфраструктура" 

              

Използване на съвременни решения и 
услуги за защита на IT 
инфраструктурата  - Cloudflare, Cisco 

Дирекция 
"Информационни 
системи и 
инфраструктура" 

              

Оперативна цел 3.1.: Ясна 
комуникация и сътрудничество със 
заинтересованите страни 

                

3.1.1   Включване на всички 
заинтересовани страни в процеса по 
усъвършенстване на комуникационната 
стратегия на НСС  
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Разработване на Комуникационна 
стратегия на НСИ 

Дирекция  
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите”, 
отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Разработване на годишни планове за 
прилагане на Комуникационната 
стратегия 

Дирекция  
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите”, 
отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Изготвяне на Календар за 
разпространение на резултатите от 
статистическите изследвания 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Изготвяне на Календар за присъствие в 
социалните медии 

Дирекция  
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите”, 
отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Проучване на удовлетвореността на 
потребителите 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Провеждане  на тестове за 
използваемост (usability test) преди 
въвеждането на нови статистически 
продукти и услуги 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Предоставяне на микроданни за 
изследоветелски и научни цели 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Издаване на печатни и електронни 
(офлайн) публикации 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Адаптиране и създаване на дигитални 
интерактивни публикации 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 
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Адаптиране и създаване на динамични 
визуализации 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Нова концепция и издаване на бюлетин 
за международната дейностт на НСИ 
и сътрудничеството си в рамките на 
ЕСС и водещи международни 
организации 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

3.1.2   Повишаване на статистическата 
култура на различни групи 
заинтересовани страни 

                

Разработване на Стратегия за 
повишаване на статистическата 
култура 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Създаване и поддържане на портал 
"Статистика за всеки" 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Адаптиране и разработване на мобилни 
приложения 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Провеждане на статистически 
състезания 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Провеждане на тематични семинари 
(workshops) за повишаване на 
статистическата култура 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Обучения за журналисти и студенти по 
журналистика и масова комуникация 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите”, 
отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

3.1.3.   Изграждане на устойчива 
комуникация със заинтересованите 
страни  

                

Сключване на рамкови споразумения за 
сътрудничество с представители на 
академичната общност с цел 
провеждане на общи инициативи 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 
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Създаване на общност сред учителите 
и преподавателите за популяризирането 
на статистиката сред ученици и 
студенти 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Създаване на продукти и услуги, 
отчитайки специфичните нужди на 
различните групи потребители 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Ориентиране на производството на 
статистиката на външната търговия 
със стоки към информационните нужди 
на потребителите чрез по-широко 
използване на наличните в НСИ данни 
(статистически бизнес регистър) за 
съставяне на нови показатели. 

Дирекция  „Бизнес 
статистика” 

              

Осигуряване на бърз и удобен онлайн 
достъп за предоставяне на данни за 
износа и вноса на стоки, чрез използване 
съвременни и сигурни ИТ решения и 
средства в отговор на нарастващите 
нужди на различните потребители за 
навременна информация. 

 Дирекция „Бизнес 
статистика” 

              

 Развитие и разширяване на 
партньорските взаимоотношения с 
държателите на административни 
данни в областта на селското, 
горското и рибното стопанство, с цел 
по-широкото им използване за 
производството на европейска 
статистика - подобряване на обмена на 
данни, осигуряване на НСИ на достъп до 
административни бази данни и 
регистри 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Разширяване използването на данни от 
административни източници при 
разработването на статистическа 
информация в областта на 
рибарството и аквакултурите съгласно 
предприетата от Евростат 
реформата в законодателството 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Провеждане на семинари и обучения по 
методологични въпроси в областта на 
статистиката на селското, горското и 
рибното стопанство с партньорските 
институции 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

3.1.4  Разгръщане на потенциала на 
статистическите данни като суровина за 
развитие на експертни системи 
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Публикуване на данни в отворен 
машинночетим формат 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Разработване на стандартизиран 
интерфейс (API), който да оптимизира 
споделянето на данни 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Оперативна цел 3.2.: Обезпечаване на 
националните, европейските и 
глобалните потребности от 
статистическа информация 

                

3.2.1. Разширяване на обхвата на 
произвежданата статистическа 
информация за мониторинг на Целите за 
устойчиво развитие 2030 на ООН 

                

Създаване на портал с информация за 
ЦУР 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Разширяване на обхвата на събираната 
информация и производството на 
индикатори, необходими за 
мониторинга на ЦУР 2030, съобразно 
националните и международни 
потребности 

 Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Активно участие в процесите по 
изграждане на национален 
координационен механизъм 

 Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

3.2.2. Покриване на национални, 
общоевропейски и други международни 
статистически потребности за 
проследяване на развитието и 
благоденствието на страната 

                

Осигуряване на необходимата 
статистическа информация по 
определени показатели за 
научноизследователската и развойна 
дейност (НИРД) и иновациите за 
мониторинг  на изпълнението на 
национални програми като: национална 
програма за развитие „България 2020“ и 
„България 2030“; оперативни програми 
„Иновации и конкурентоспособност“ и  
„Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 

Дирекция "Бизнес 
статистика" 
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Внедряване изискванията на нови 
ежегодни регламенти за изпълнение на 
Комисията за използването на 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в предприятията и 
домакинствата и задоволяване на 
актуални информационни потребности 
чрез формиране на данни по нови 
показатели измерващи развитието на 
информационното общество  

Дирекция "Бизнес 
статистика" 

              

Внедряване изискванията на нови 
регламенти за изпълнение на Комисията 
относно статистика на иновациите и 
формиране на данни по нови показатели 
за иновационната дейност на 
предприятията 

Дирекция "Бизнес 
статистика" 

              

Разширяване на системата от 
сателитни сметки в туризма и 
обвръзването им с таблици „Ресурс - 
Използване“ на национални сметки. 

Дирекция "Бизнес 
статистика" 

              

Участие в Обща хармонизирана 
програма на Европейската комисия за 
бизнес наблюдения и наблюдения на 
потребителите, осигуряваща 
информация относно тенденциите в 
развитието на икономиката и 
социалната сфера. 

Дирекция "Бизнес 
статистика" 

              

Внедряване изискванията на Регламент 
(ЕС) 2019/2152 на Европейския 
парламент и на Съвета за европейската 
бизнес статистика и съответния 
Регламент за изпълнение, за осигуряване 
на необходимата статистическа 
информация за глобалните вериги за 
създаване на стойност 

Дирекция "Бизнес 
статистика" 

              

Разработване на нови показатели за 
търговските недвижими имоти (цени и 
други свързани показатели) съгласно 
Препоръка 2016/14 на Европейския 
съвет за системен риск (EССР) относно 
запълването на празноти в данните за 
недвижимите имоти (ECCP/2019/3) 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

 Привеждане на статистическия 
инструментариум в съответствие с 
предприетата от Евростат реформа в 
нормативната база за икономическите 
сметки за селското и горското 
стопанство и селскостопанските цени и 
индекси 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Участие в дейността на ръководени от 
Евростат целеви или дискусионни групи 
относно методологичните промени в 
областта на сметките в селското и 
горското стопанство и възникващите 
потребности от данни 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  
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Внедряване в статистическата 
практика на Международната 
класификация на престъпленията за 
статистически цели (МКПСЦ) на 
Службата по наркотиците и 
престъпността на ООН с цел 
подобряване качеството и 
съпоставимостта на данните в 
областта на статистика на 
престъпността и правораздаването 

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

Разширяване на обхвата на ИС 
"Мониторстат" 

 Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

3.2.3. Осигуряване на лесен достъп до 
статистика за всички 

                

Стандартизиране на публикуваните 
метаданни в рамките на НСС 
(SDMX/други стандарти) 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Разширавяне на обхвата на данните, 
които се публикуват на Националния 
портала за отворени данни 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Развитие на ИС "Инфостат" чрез 
разработване на възможност за 
публикуване на статистически данни и 
метаданни от страна на органите на 
статистиката. 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Актуализиране на изискванията към 
прессъобщенията и други 
информационни материали за 
заинтересованите страни в 
съотвествие с препоръките на ООН и 
ЕСС  

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Публикуване на нови набори от данни в 
изданията и интернет страницата на 
НСИ (Европейски сметки за горите) 

Дирекция 
"Макроикономическа 
статистика"  

              

Поддържане на данни в Специалния 
стандарт за разпространение на данни 
Плюс (SDDS Plus) на МВФ - 
Предоставяне на данни и метаданни за  
Електронния бюлетин на МВФ и за 
Националната страница с обобщени 
данни Плюс (National Summary Data 
Page Plus – NSDP Plus) на Интернет 
страницата на БНБ 

Дирекция "Обща 
методология, анализ 
и координация на 
статистическите 
изследвания" 

              

3.2.4. Разработване на политика и 
осигуряване на условия за управление на 
пространствени данни  
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Разработване на политика за 
публикуване и разпространение на 
геореферирани статистически данни  

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Изграждане на единна инфраструктура 
за управление на пространствени данни 
в НСИ 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Изграждане на капацитет за 
управление и развитие на 
инфраструктурата за пространствени 
данни 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Въвеждане на публикуването на 
геореферираните данни като 
стандартен метод за разпространение 

Дирекция 
„Многосекторна 
статистика и услуги 
за потребителите” 

              

Оперативна цел 4.1. Разширяване на 
националното и международното 
сътрудничество  

                

4.1.1.  Създаване на силни и устойчиви 
връзки между органите на НСС и 
разширяване на „статистическото 
семейство“. 

                

Провеждане на обучения и стажове на 
студенти и ученици (вкл. онлайн 
обучения) 

Всички дирекции 
според темата 

              

Приобщаване на нови органи на НСС Ръководство                

Провеждане на обучения на органите на 
статистиката за развитие на 
капацитета и внедряването на 
нововъведения в управлението и 
производството на статистическа 
информация  

Всички дирекции 
според темата 

              

4.1.2. Активно участие във вземането на 
решения и в съвместни проекти в 
рамките на Европейската статистическа 
система  

                

Участие в работни и целеви групи на 
Евростат 

Всички дирекции 
според темата 

              

Засилване на приноса на НСИ в 
решаването на стратегически въпроси 
за развитието на европейската 
статистика чрез активно участие в 
заседанията на директорите на 
статистически дирекции и на 
Комитета на Европейската 
статистическа система, както и в 
писмените консултации, свързани със 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 
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законодателството в областта на 
статистиката 

Участие на НСИ самостоятелно и в 
консорциуми в проекти в рамките на 
ЕСС с цел усъвършенстване на 
статистическия процес и все по-пълно 
удовлетворяване на потребностите от 
данни за развитие на обществото 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Разширяване на сътрудничеството в 
рамките на ЕСС чрез участие в 
съвместни проекти и програми на ЕК по 
политиката за добросъседство с 
акцент върху Западните Балкани и 
Източното партньорство 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Задълбочаване и активизиране на 
връзките с държавите членки в 
областта на стратегическата 
комуникация и повишаване на доверието 
в ЕСС, активно участие в 
информационната кампания за 
партньорските проверки в рамките на 
ЕСС 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Участие на експерти в работни групи 
по конкретен повод (task force) на 
Евростат за разработване на 
методологии, насоки и препоръки по 
специфични изследвания или области от 
демографската и социалната 
статистика   

Дирекция 
"Демографска и 
социална статистика" 

              

4.1.3. Засилване на сътрудничеството с 
международни организации с утвърдени 
структури и авторитет в областта на 
статистиката (Икономическата комисия 
на ООН, Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие, Световна банка и други).  

                

Активно участие в работата на 
Комитета по статистика и политики в 
областта на статистиката към ОИСР 
и работните групи към него, в 
Конференцията на европейските 
статистици към ИКООН, както и в 
консултациите по въпроси, свързани с 
бъдещото развитие на статистиката  

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Включване в събития на високо равнище 
и експертни събития, организирани от 
ООН, ОИРС, ЕК, Световната банка и 
др. 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 
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4.1.4.  Утвърждаване на НСИ като 
водеща статистическа институция при 
прилагане на добрите практики на ЕСС в 
сътрудничеството със страните от 
Черноморския регион, Западните 
Балкани и страните от Източното 
партньорство на ЕС  

                

Разширяване на двустранното 
сътрудничество и подкрепата за 
изграждане на съвременни и 
авторитетни статистически системи 
в партньорските държави - подписване 
на нови споразумения и приемане на 
тригодишни оперативни планове по 
действащите споразумения 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

Координираща роля на НСИ по обмена 
на статистически данни и 
икономическа информация в рамките на 
Организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество 

Отдел 
"Международно 
сътрудничество" 

              

 
 


