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Обяснителни бележки относно предоставянето на 
данни за местни единици 

 

Нормативна уредба 

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на ЕП и на СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г. за 

европейската бизнес статистика, местната единица е основна статистическа единица за 
производството на регионални статистически данни и е задължителна.  
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj 

Дефиниция 
 
Съгласно Регламент (ЕИО) № 696/1993 на Съвета от 15 март 1993 г., относно 

статистическите единици за наблюдение и анализ на производствената система в 
Общността, местна единица е предприятие или част от него (напр. работилница, 
фабрика, склад, офис, търговски обект, бензиностанция, мина, депо и т.н.), разположена 

на географски идентифицирано място (точен адрес), на което се извършва икономическа 
дейност и работят едно или повече лица (включително на непълно работно време) за 

едно и също предприятие. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/693/oj 
 

Примери за некоректно попълване на ГОД (Годишен отчет за дейността) 

За илюстрация на некоректно попълнена информация ще разгледаме 3 примера 

на предприятия подали ГОД (Годишен отчет за дейността) в НСИ. Избраните примери 

показват изкривяването на действителното състояние на икономиката, което е следствие 

от некоректно попълване на данните. Предприятията, които представяме, извършват 

дейност в секторите „Търговия“, „Телекомуникационни дейности“ и „Производство на 

машини и оборудване“. 

1. Предприятие, извършващо дейност в сектор “Tърговия” 

• В НСИ,  едно предприятие декларира 1 място на извършване на дейност в село 

„X“.  През 2020 г. в предприятието работят повече от 3 хиляди души, а 

оборотът е над 1 милиард лева. Двете икономически характеристики са 

вписани само на едно място на извършване на дейността – село  „Х“, община 

„Y“. В посоченото село, населението е два пъти по-малко от заетите лица в 

това предприятие. При разпределението на заетите лица на регионално ниво, 

всичките 3 000 работещи в това предприятие, което има повече от сто 

магазина (местни единици) на територията на  страната, са отнесени в община 

„Y“. Това некоректно отнасяне на данните за заетите и наети лица изкривява 

значително реалната ситуация, респективно официалната статистика на 

регионално ниво. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/693/oj


2 
 

 

• На официалния сайт на предприятието, посочената информация за 
извършваната икономическа дейност на територията на Р България е: 107 
магазина в 50 града и 2 логистични бази. 

Бургас: 

 
 Варна:

 

Пловдив: 
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София: 

 

 

2. Предприятие, извършващо дейност в сектор „Телекомуникации“ 

• В НСИ предприятието декларира 1 място на извършване на дейност в  

София. Всички заети и наети лица, над  4 хиляди души и оборот над  900 

млн. лв. за 2020 г. са вписани на един адрес в гр. София, което не отговаря 

на реалността. 
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• Според информация от официалния сайт на предприятието, то извършва 

дейността си на повече от 200 места (различни адреси) в страната. 

Следователно, предоставените данни в ГОД към НСИ не са коректно 

попълнени и не отразяват икономическата действителност. 

 

 

3. Предприятие с основна дейност, „Производство на дограма и други изделия 

от пластмаси за строителството“ 

• Предприятието отчита над 200 заети лица, над 50 млн. лв. оборот и едно 

място на извършване на дейността. Освен основната си производствена 

дейност, предприятието развива и търговска дейност разположена в много 

градове в страната. Следователно, би могло да се предположи, че на тези 

места следва да има заети и/или наети лица. 

Посочените примери нагледно показват степента на изкривяване на 

информацията на регионално ниво в следствие на некоректно предоставени данни от 

страна на някои предприятия. Стремежът на НСИ е постигане на максимално адекватни 

и близки до икономическата действителност данни на регионално ниво. За постигане на 

тази цел е необходима съответната ангажираност и коректност от страна на 

респондентите (предприятията) при попълване на справка „Местни единици“. 

Насоки за коректно попълване 

• Точен отговор на въпроса: „На колко места (адрес, населено място) Вашето 

предприятие извършва дейност?“. Записва се общия брой на местата, 

отговарящи на критериите за местна единица. 
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• Коректно попълване на „Справка за местните единици“ за всеки адрес, на 

който предприятието извършва дейността си за дадената отчетна година.  

При първоначалното вписване на местна единица в ИСБС (Информационна система 

„Бизнес статистика“) за дадена отчетна година, респондентите въвеждат данните за нея 

изчерпателно, а всяка следваща година се осъществява актуализиране на вече 

наличната информация. Това означава, че при съществуващи местни единици без 

промяна на адрес от предходна година, се актуализират само икономическите 

характеристики и вида дейност. При откриване на местна единица се регистрира нова 

такава в ИСБС за дадената референтна/отчетна година. Ако, някоя местна единица вече 

не съществува, не се попълват данни за нея. Тук следва да се има предвид, че дадена 

местна единица, дори и един месец да е развивала дейност в рамките на референтната 

година, то следва тя да се счита за активна и за нея следва да се попълни необходимата 

информация. 

Уточнения при определянето на местна единица 

• За определяне на местна единица трябва да се идентифицира 
физическото географско местоположение, което се постига най-добре 
чрез пощенския адрес. Няколко физически местоположения на едно и 
също предприятие в рамките на едно и също населено място или в същия 
регион трябва да се третират като няколко местни единици на това 

предприятие. 
• Възможно е местната единица да не се намира в населено място, и 

пощенски адрес да не съществува. В този случай, адреса на местната 
единица е пощенския код на най-близкото населено място, а пътната 

артерия (магистрала, шосе и т.н.) се използва за ориентир.  

• Според дефиницията, в местните единици трябва да работят едно или 
повече лица (вкл. на непълно работно време). Въпреки това, в случай на 

сезонни дейности, помещенията без персонал в определен период от 

годината трябва да се разглеждат като местни  единици.  

• В случай на 2 различни местни единици, където се извършват сезонни 
дейности (една зимна в Пампорово и една лятна в Приморско) и наетите 

лица са едни и същи хора, следва да се направи средна стойност за всяка 
местна единица за дадения референтен период. Ако общия персонал на 

предприятието е 7 човека, и всички работят през зимния сезон на 
Пампорово, а след това пак всички работят през летния сезон на 
Приморско, то тогава предприятието следва да отчете 3 наети на единия 
адрес и 4 на другия.  

• Във всички други случаи, помещения и съоръжения, където не работят 
хора, (напр. подстанции) не трябва да се третират като отделна местна 
единица, а персоналът се включва в местните единици, от където се 

управлява и контролира дейността на предприятието. 

• Аутсорсинг - в случай на действителен аутсорсинг, т.е. когато 
предприятието-подизпълнител не се контролира от предприятието -

възложител, има две възможности: 
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1. Договорът за услуги е договор за определен срок (най-малко 2 години), 
който предвижда постоянно разпределение на служителите на 
подизпълнителя в помещения, предоставени на негово разположение. Това 
често се случва с ресторантите и подобни заведения, които се възлагат по 
договор. В такъв случай се счита, че подизпълнителят има своя собствена 

местна единица в предоставените му помещения. 
2. Във вторият случай значение има срока на договора. При договор за: 

- неопределен период;  

- период по-кратък от 2 години (вкл. подновяващ се); 

- дълъг период, но не предвиждащ предоставяне на помещения от 
възложителя на подизпълнителя за извършване на дейността ,  

фактическото място на извършване на дейността от страна служителите не е 

местна единица. Местна единица е мястото, от което предприятието на 

подизпълнителя извършва дейността си (например, офис) и служителите се 

асоциират към това място.  

• Договор за изключителни права - в случаи на работещи по договор за 

изключителни права, например търговски представители, пътуващи 

търговци, застрахователни агенти има два варианта: 

1. Ако за този тип работещи се счита, че са част от служителите на 

предприятието, въпреки че извършват дейността си отдалечено от установените 

помещения, те следва да бъдат причислявани към работната сила, наета от 

местната единица, организираща работата им (адрес на офиса). Подходът при 

служителите, работещи у дома е аналогичен. 

2. Ако този тип работещи не могат да бъдат третирани като служители на 
предприятието, то не може да се идентифицират местни единици за тях.  

 

При възникнали специфични ситуации или въпроси може да се обърнете към 

нас за обсъждане и решения по конкретни казуси.  

Лица за контакт:  

Красимира Недева – тел. 02 98 57 668, knedeva@nsi.bg;  
Димитър Димитров – тел. 02 98 57 683, ddimitrov@nsi.bg;  
Теодора Мачканова  – тел. 02 98 57 691, tmachkanova@nsi.bg;  

mailto:knedeva@nsi.bg
mailto:ddimitrov@nsi.bg
mailto:tmachkanova@nsi.bg

