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141 години национална статистика

• Ключови данни като инфлация, БВП по икономически сектори и
като цяло, брутния национален доход, пазара на труда, население
и демографски процеси, заетостта и разходите за труд, доход и
условия на живот, бизнес тенденциите и др.

• Част от необходимите умения:

- да събират информация от физическите лица чрез анкета;

- добри познания по счетоводство и статистика;

- знания свързани с околната среда и енергетика;

- умения за работа със специфични статистически програми.



Ангажимент на правителството на Република
България във връзка с доверието в статистиката

Да осигурява финансовите и 
човешки ресурси, необходими
за запазване и подобряване на 

качеството на официалната
статистика.



НСИ човешките ресурси
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Централно 
управление

ТСБ-Север ТСБ-Североизток ТСБ-Северозапад ТСБ-Юг ТСБ-Югоизток ТСБ-Югозапад

Свободни работни места Текучество за периода 01.01.2022 г.-20.10.2022 г. 



НСИ финансово обезпечаване на дейността
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Брутни минимални заплати при най-многобройните длъжности
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Статистика за националната статистика

• За второто тримесечие на 2022 г. средната брутна работна заплата за 
НСИ е по-ниска с около 23% от тази за централната администрация.

• От 122 институции НСИ се нарежда на 98 място.

• Последното увеличение на заплатите в НСИ е направено през 2020 г. 
във връзка с COVID-19. Само за анкетьори.

• Младши експерти около МРЗ, с магистърска и по-висока степен, а 
владеенето на английски език е задължително.



• Закъснение при изпращането на данни към Евростат.

• За вземането на добри от национално значение решения са 
необходими висококачествени статистически данни във всички 
области.

България е заплашена от санкции

Без данни 
няма 

прогнози, 
политики и 
стратегии!

Няма данни 
за 

поскъпването 
на храните и 

горивата!

Държавата се 
парализира!

Няма увеличение 
на заплатите на 

президент, 
депутати, общински 

съветници ☺



Агенция по геодезия, картография и 
кадастър – дейност

• издаване на скица за имот;

• издаване на скица на сграда;

• изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри;

• предоставяне на данни за точките от геодезическата основа и др.



Няма кадри!
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Централно управление Териториални служби

Средна брутна заплата

главен специалист
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специалист

Подготвени кадри на АГКК 
започват работа в частния 
сектор за минимум 2 пъти 
по-високо заплащане!

От началото на настоящата 2022 г. 
Агенцията са напуснали 45 високо
квалифицирани и обучени кадри, 
което е над 10% от целия списъчен
състав.



Бизнесът също подкрепя служителите на 
АГКК



Социални услуги

Домовете за хора с увреждания, за възрастни хора, центровете за 
настаняване от семеен тип и всички тези места, в които се полагат 
грижи за най-уязвимата част от обществото – „услуги“?

• Инструмент за източване на държавен ресурс чрез „аутсорсване“.

• Грижата стана „услуга“, а хората в нужда – „потребители“.

• Заплатите на работещите, които се грижат за най-онеправданите, 
са символични!



Искания към управляващите

• НСИ: минимум 30% увеличение на разходите за персонал и 
минимум 50% увеличение на капиталовите разходи.

• АГКК: минимум 20% увеличение на разходите за персонал и 
увеличение на заплатите със задна дата от 01.10.2022 г.

• Социални „услуги“ – увеличение на стандартите за делегираните 
от държавата дейности в сектора на социалните услуги с 
минимум 30% за резидентните грижи /тези с настаняване/ и с 
минимум 25% за тези без настаняване.

• Общински администрации – минимум 20% увеличение на 
разходите за персонал и увеличение на заплатите със същия 
пропорционален процент.



Едночасовите стачки ще прераснат в 
безсрочни ефективни

За да остане 
българската 
държава и 

държавност!


