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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за статистиката 
(Обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г. и 
бр. 45 и 74 от 2002 г.)




§ 1. В чл. 2, ал. 2 думата “поверителност” се заменя с “опазване на статистическата тайна”.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 накрая се добавя “и/или са финансово осигурени от тях”.
2.	В ал. 2 думите “териториалната администрация” се заменят с “териториалната изпълнителна власт”.
3.	Създава се нова ал. 3:
“(3) Органите на статистиката извън Националния статистически институт (НСИ) се определят ежегодно със заповед на ръководителя на съответното ведомство и осъществяват статистическите изследвания  съобразно правилника за своята дейност, съгласуван с Националния статистически съвет и утвърден от ръководителя на ведомството. Те работят под методическото ръководство на НСИ и предоставят при поискване данни на НСИ и помежду си от изследванията по ал. 1.”
4.	Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “териториалната администрация” се заменят с “териториалната изпълнителна власт”.
5.	Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 4 накрая се добавя “или чрез информация, предоставена от административни източници”.
§ 4.  В чл. 6 се създава ал. 4:
“(4) Статистическите бюра осъществяват функциите и задачите на НСИ на регионално ниво и/или извършват научно-методическа дейност.”
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1:
а) в т. 6 думата “национални” се заменя с “националните”;
б) създава се  т. 14:
“14. организира статистическата дейност на регионално равнище за осигуряване на данни за териториалните единици в съответствие с изискванията на приетите в Република България нива на Европейската номенклатура на статистическите териториални  единици.”
2.	В ал. 2 накрая се добавя “или други статистически услуги, определени с наредба на председателя на НСИ”.
§ 6. Â ÷ë. 9, ò. 2 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “ñëåä ïðèåìàíå íà Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà”.
§ 7. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 9à è 9á:
“×ë. 9à. Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå íà ÍÑÈ:
1. çàìåñòâàò ïðåäñåäàòåëÿ â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè ñ Óñòðîéñòâåíèÿ ïðàâèëíèê íà ÍÑÈ;
2. ръководят, контролират и отговарят  за структурните звена и ресори, определени им с Устройствения правилник на НСИ.
Чл. 9б. Директорите на статистическите бюра (СБ) на НСИ:
1. îðãàíèçèðàò öÿëîñòíàòà äåéíîñò íà áþðàòà è ïðîâåæäàíåòî íà ñòàòèñòè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ ñúãëàñíî Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà ñòàòèñòè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ;
2. êîíòðîëèðàò ïðîâåæäàíåòî íà ñòàòèñòè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ ñúãëàñíî ïðåäîñòàâåíèòå ìåòîäîëîãèè;
3. íàçíà÷àâàò ñëóæèòåëèòå â ñòàòèñòè÷åñêèòå áþðà.”
§ 8. ×ëåí 12 ñå îòìåíÿ.
§ 9. Â ÷ë. 13 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) â ò. 3 ñëåä äóìàòà “èçäàòåëñêà” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ðàçïðîñòðàíèòåëñêà”;
á) ñúçäàâàò ñå ò. 5 è 6:
“5. îò ñúáðàíè ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè ïî ãëàâà äåâåòà;
6.	îò îáó÷åíèå è íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà äåéíîñò.”
2. Àëèíåÿ 3 ñå îòìåíÿ.
§ 10. Â ÷ë. 14, àë. 2 ÷èñëîòî “16” ñå çàìåíÿ ñ “15”, à ñëåä äóìèòå “Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà” äóìèòå “Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà” ñå çàëè÷àâàò.
§ 11. Â ÷ë. 15 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “è ñå îáíàðîäâà â “Äúðæàâåí âåñòíèê” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñëåä ïðèåìàíåòî íà Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà” è ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
”Ïðîãðàìàòà ñå îáíàðîäâà â ”Äúðæàâåí âåñòíèê”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “Ïðîåêòúò íà” ñå çàëè÷àâàò.
3. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Ïðîåêòúò íà Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà ñòàòèñòè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ çàåäíî ñúñ ñòàíîâèùå íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè ñúâåò ñå âíàñÿ çà ñúãëàñóâàíå â Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå  îòíîñíî ôèíàíñîâîòî é îñèãóðÿâàíå.”
§ 12. В чл. 16, ал. 2 думите “териториалната администрация” се заменят с “териториалната изпълнителна власт”.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В т. 4 думите “и формата” се заличават.
2.	Създават се т. 8 и 9:
“8. ïðåäñòàâèòåëíîñòòà íà èçñëåäâàíåòî;
9. ôîðìàòà è ñðîêúò çà ïðåäîñòàâÿíå íà äàííèòå.”
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Â àë. 1 ñëåä äóìèòå “þðèäè÷åñêè ëèöà” ñå äîáàâÿ “è òåõíèòå îðãàíèçàöèîííè ôîðìèðîâàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî êëîíîâå è ïîäåëåíèÿ, à äóìàòà “äàííèòå”  ñå çàìåíÿ ñ “äîñòîâåðíè äàííè”.
2.	Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2: 
“(2) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от Министерството на отбраната.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на НСИ годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.”
5. Създава се нова ал. 5:
“(5) Ðåäúò è íà÷èíúò çà ïðåäîñòàâÿíå íà äàííèòå ïî àë. 1 - 4 ñå îïðåäåëÿò â ñòàòèñòè÷åñêè ôîðìè, ÷èèòî îáðàçöè ñå óòâúðæäàâàò ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÍÑÈ.”
6. Äîñåãàøíàòà àë. 4 ñòàâà àë. 6 è â íåÿ ñëåä äóìèòå “ðåãèñòðè” ñå äîáàâÿ “è èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè”.
7. Äîñåãàøíàòà àë. 5 ñòàâà àë. 7 è â íåÿ äóìèòå “ïî àë. 1 è 2” ñå çàìåíÿò ñ “ïî àë. 1 è 3”, à äóìèòå “è îðãàíèòå ïî àë. 4 çà ïðåäîñòàâÿíå íà äàííè” ñå çàëè÷àâàò.
§ 15. Â ÷ë. 24 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.	Â àë. 1 ñëåä äóìàòà “ïîääúðæàùè” ñå äîáàâÿ “íàöèîíàëíè” è ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
“Èíôîðìàöèÿòà å ñ îáõâàò è àêòóàëíîñò ñúãëàñíî Ñïèñúê íà ñòàíäàðòíèòå ñòàòèñòè÷åñêè ïîêàçàòåëè, óòâúðäåí îò ïðåäñåäàòåëÿ  íà ÍÑÈ.”
2.	Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 4: 
“(4) Ëèöàòà, ïîëó÷èëè äàííè ïî ðåäà íà àë. 1 è 2, íå ìîãàò äà ãè ïðåäîñòàâÿò íà äðóãè ëèöà.”
3.	Äîñåãàøíàòà àë. 4 ñòàâà àë. 5. 
§ 16. Ãëàâà øåñòà  ñå èçìåíÿ òàêà:
“Ãëàâà øåñòà
Îïàçâàíå íà òàéíàòà
×ë. 25. (1) Ïîëó÷àâàíèòå è ñúáèðàíèòå ïðè ñòàòèñòè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ èíäèâèäóàëíè äàííè ñà ñòàòèñòè÷åñêà òàéíà è ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ñàìî çà ñòàòèñòè÷åñêè öåëè.
(2) Îðãàíèòå íà ñòàòèñòèêàòà è òåõíèòå ñëóæèòåëè íå ìîãàò äà ðàçãëàñÿâàò èëè ïðåäîñòàâÿò:
1.	èíäèâèäóàëíè ñòàòèñòè÷åñêè äàííè;
2.	статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определено лице;
3.	статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем.
×ë. 26.  Äàííèòå ïî ÷ë. 25  ìîãàò äà ñå ïðåäîñòàâÿò ñàìî àêî: 
1.	се предоставят за целите на научната работа във висшите училища или на юридически лица, чиято основна дейност са научните изследвания, ако те са създали условията, определени с нормативните разпоредби за опазване на тези данни, и ако всички физически лица, на които предстои да се запознаят с тези данни, подпишат клетвена декларация за опазване на статистическата тайна; данните се предават във форма, която не позволява прякото или косвеното идентифициране на лицето, за което се отнасят;
2.	се предават за статистически цели на статистическата служба на Европейския съюз;
3.	се предават за статистически цели на друг орган на статистиката след писмено искане, в което са посочени конкретните данни и целите, за които ще бъдат използвани;
4.	са нефинансови данни и се отнасят само до финансирана от държавния бюджет дейност на юридически лица;
5.	лицето, за което се отнасят тези данни, е дало съгласие за предоставянето или използването им; съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се дава, както и от кого тези данни могат да бъдат използвани; лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, но оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.
×ë. 27. (1) Îðãàíèòå íà ñòàòèñòèêàòà ñà äëúæíè äà îñèãóðÿò îïàçâàíå íà èíäèâèäóàëíèòå äàííè è ïðåäîòâðàòÿâàíå íà çëîóïîòðåáàòà ñ òÿõ, êàòî ïðåäïðèåìàò íåîáõîäèìèòå îðãàíèçàöèîííè è òåõíè÷åñêè ìåðêè è äîïóñêàò äî ðàáîòà ñ òàêèâà äàííè ñàìî ëèöà, ïîäïèñàëè êëåòâåíà äåêëàðàöèÿ çà îïàçâàíå íà ñòàòèñòè÷åñêàòà òàéíà.
(2) Ïîëó÷àâàíåòî, îáðàáîòêàòà, èçïîëçâàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî íà äàííè, ïðåäñòàâëÿâàùè ñòàòèñòè÷åñêà òàéíà, ñå èçâúðøâàò ïî ðåä, îïðåäåëåí ñ íàðåäáà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÍÑÈ.
(3) Ôèçè÷åñêèòå ëèöà, íà êîèòî å âúçëîæåíî ñúáèðàíåòî, ïîëó÷àâàíåòî, îáðàáîòêàòà èëè ñúõðàíÿâàíåòî íà äàííè, ïðåäñòàâëÿâàùè ñòàòèñòè÷åñêà òàéíà, ïîäïèñâàò êëåòâåíà äåêëàðàöèÿ çà îïàçâàíå íà òàéíàòà ïðè èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ñè è â ñðîê 5 ãîäèíè îò ïðèêëþ÷âàíåòî èì.
(4) Правилата за опазване на статистическата тайна са задължителни за всички изследвания, провеждани по реда на този закон от органите на статистиката.
Чл. 27а. (1) Регистрирането, използването, обработването и съхраняването на статистически данни, които са класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, се извършват съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му. 
(2) Списъкът на данните, фактите и обстоятелствата, съставляващи служебна тайна, се определя със заповед на председателя на НСИ.”
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения:
1.	В ал. 1 думите “териториалната администрация” се заменят с “териториалната изпълнителна власт”.
2.	В ал. 3 думите “Единен регистър за идентифициране на земеделските стопани, на лицата, упражняващи свободна професия, и на другите физически лица по чл. 2 от Търговския закон” се заменят с “Единен регистър на лицата по чл. 2 от Търговския закон”.
§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Създава се нова ал. 2:
“(2) За поддържането на регистрите по чл. 28 държавните органи и другите институции, администриращи информационни системи и регистри, създадени със закон, осигуряват на НСИ или на съответните органи на статистиката достъп до необходимата им информация в администрираните от тях регистри и информационни системи.“
2.	Äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 3.
§ 19. Â ÷ë. 30 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “БУЛСТАТ” се добавя “и други административни източници”, а думите “от предоставените по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за счетоводството годишни счетоводни отчети” се заличават.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Ðåäúò çà ïîääúðæàíå íà Ðåãèñòúðà íà ñòàòèñòè÷åñêèòå åäèíèöè  ñå óðåæäà ñ ïðàâèëíèê, óòâúðäåí îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÍÑÈ.”
§ 20. Â ÷ë. 42, àë. 2 äóìèòå “òåðèòîðèàëíàòà àäìèíèñòðàöèÿ” ñå çàìåíÿò ñ “òåðèòîðèàëíàòà èçïúëíèòåëíà âëàñò”.
§ 21. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.	Òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“1. “Èíäèâèäóàëíè ñòàòèñòè÷åñêè äàííè" ñà ïîëó÷åíèòå çà ñòàòèñòè÷åñêè öåëè   äàííè, êîèòî ñå îòíàñÿò çà ñòîïàíñêè èëè äðóã ñóáåêò, îñúùåñòâÿâàù äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, èëè ïåðñîíàëíè äàííè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ñâúðçàíè ñ êîíêðåòíî ôèçè÷åñêî ëèöå.”
2. Â ò. 2 äóìàòà “åäèíè÷íèòå” ñå çàìåíÿ ñ “èíäèâèäóàëíèòå”.
3. Â ò. 10 äóìàòà “ïîâåðèòåëíîñò” ñå çàìåíÿ ñ “îïàçâàíå íà ñòàòèñòè÷åñêàòà òàéíà”, à äóìàòà “åäèíè÷íè” - ñ “èíäèâèäóàëíè”.
4. Òî÷êà 12 ñå èçìåíÿ òàêà:
“12.“Àäìèíèñòðàòèâåí èçòî÷íèê”  å ðåãèñòúð èëè èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ñúçäàäåíè ñúñ çàêîí, ñúäúðæàùè èíôîðìàöèÿ çà îáåêòèòå íà ñòàòèñòè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ.”
5. Ñúçäàâà ñå ò. 13:
“13. Îðãàíè íà ñòàòèñòèêàòà ñà: Íàöèîíàëíèÿò ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò è ñòðóêòóðíèòå çâåíà  â ìèíèñòåðñòâàòà, âåäîìñòâàòà è äðóãè îðãàíè íà öåíòðàëíàòà è òåðèòîðèàëíàòà èçïúëíèòåëíà âëàñò, êîèòî â ñúîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíèòå àêòîâå èçâúðøâàò ñòàòèñòè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ ïî òåìè, âêëþ÷åíè  â Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà ñòàòèñòè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ.”
§ 22. Ïàðàãðàô 4 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå îòìåíÿ.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà


Ñ èçìåíåíèÿòà â Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà ñå öåëè:
I. Îñèãóðÿâàíå íà ñúãëàñóâàíîñò ìåæäó Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà è äðóãè íàöèîíàëíè çàêîíè.
1.	Ñúãëàñóâàíå ñúñ çàêîíîïðîåêòà çà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå, ñ êîéòî ñå äåôèíèðàò ðàéîíèòå çà ïëàíèðàíå, ñúîòâåòñòâàùè íà íèâî NUTS 2  ïî Åâðîïåéñêàòà íîìåíêëàòóðà íà ñòàòèñòè÷åñêèòå åäèíèöè, è îñèãóðÿâàíåòî íà èíôîðìàöèÿ íà ðåãèîíàëíî ðàâíèùå.
2.	Ñúãëàñóâàíå ñúñ Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî îòíîñíî ñðîêîâåòå çà ïðåäñòàâÿíå íà ñ÷åòîâîäíèòå îò÷åòè.
3.	Ñúãëàñóâàíå ñúñ Çàêîíà çà çàùèòà íà êëàñèôèöèðàíàòà èíôîðìàöèÿ â ÷àñòòà çà ïîâåðèòåëíîñò íà äàííèòå è îïàçâàíå íà òàéíàòà.
II. Èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà çà õàðìîíèçèðàíå íà íàöèîíàëíîòî çàêîíîäàòåëñòâî ñ ïðàâîòî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, âêëþ÷èòåëíî íà ïðåïîðúêèòå îò Ãëîáàëíàòà îöåíêà íà íàöèîíàëíàòà ñòàòèñòè÷åñêà ñèñòåìà, ïðîâåäåíà ïðåç 2001 ã. 
1.	 ßñíî ôîðìóëèðàíå íà êðèòåðèèòå çà îïðåäåëÿíå íà îðãàíèòå íà ñòàòèñòèêàòà è âçàèìîîòíîøåíèÿòà ñ Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò (ÍÑÈ).
2.	 Ðåãëàìåíòèðàíå ïðåäîñòàâÿíåòî íà ÍÑÈ íà àäìèíèñòðàòèâíè äàííè è òÿõíîòî èçïîëçâàíå çà ñòàòèñòè÷åñêè öåëè çà ðåàëèçàöèÿòà íà ïðèíöèïà íà åôåêòèâíîñò íà ñòàòèñòè÷åñêàòà äåéíîñò.
3.	 Ðåãëàìåíòèðàíå èçïúëíåíèåòî íà íàó÷íî-ìåòîäè÷íè çàäà÷è îò íàöèîíàëíî çíà÷åíèå - èçâàäêîâè èçñëåäâàíèÿ, ñòðàòåãèè çà ðàçâèòèå íà îòäåëíè íàïðàâëåíèÿ îò ñòàòèñòè÷åñêàòà äåéíîñò, êîìïëåêñíè àíàëèçè.
4.	 Îïðåäåëÿíå ñòàòóòà íà ÷ëåíîâåòå íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè ñúâåò.
5.	 Èçâàæäàíå íà äåéíîñòòà ïî àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ â îòäåëåí çàêîí è ðåãëàìåíòèðàíå âçàèìîäåéñòâèåòî íà ÁÓËÑÒÀÒ è äðóãè ðåãèñòðè  ñ ÍÑÈ.
III. Ïðåìàõâàíå íà íÿêîè íåïúëíîòè è íåòî÷íîñòè, êîèòî ñå ïðîÿâÿâàò ïðè ïðèëàãàíåòî íà Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà, îòíîñíî:
1.	Èíôîðìàöèîííàòà äåéíîñò.
2.	Çàäúëæåíèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÍÑÈ ïî Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà ñòàòèñòè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ è õàðàêòåðèñòèêèòå íà èçñëåäâàíèÿòà, ïðîöåäóðèòå ïî íåéíîòî ïðèåìàíå, âúòðåøíàòà íîðìàòèâíà óðåäáà.
3.	Ðåãëàìåíòèðàíå íà ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå è äèðåêòîðèòå íà ñòàòèñòè÷åñêèòå áþðà;
4.	Äîïúëâàíå íà ðåãëàìåíòèòå çà ïðåäîñòàâÿíå íà äàííè çà ñòàòèñòè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ è çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñòàòèñòè÷åñêà èíôîðìàöèÿ íà ïîòðåáèòåëèòå.
5.	Ðàçøèðÿâàíå íà ðåãëàìåíòèòå çà îïàçâàíå íà ñòàòèñòè÷åñêàòà òàéíà.
6.	Âêëþ÷âàíå íà ðàçïîðåäáè çà äåôèíèðàíå íà ïîíÿòèÿòà “àäìèíèñòðàòèâíè èçòî÷íèöè”, “îðãàíè íà ñòàòèñòèêàòà” è ïðèíöèï íà îïàçâàíå íà ñòàòèñòè÷åñêàòà òàéíà.
Ïî-ñúùåñòâåíèòå èçìåíåíèÿ ñà â:
1.	×ëåíîâå 9à è 9á, êîèòî óòî÷íÿâàò àäìèíèñòðàòèâíàòà ñòðóêòóðà íà ÍÑÈ è ôóíêöèèòå íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå, ñòàòèñòè÷åñêèòå áþðà è òåõíèòå äèðåêòîðè.
2.	×ëåí 20, îòíàñÿù ñå äî çàäúëæåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñòàòèñòè÷åñêè äàííè îò ðåñïîíäåíòèòå âúâ âðúçêà ñ ïðèåìàíåòî íà íîâèÿ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ïðåç 2003 ã.
3.	Ãëàâà øåñòà, îòíàñÿùà ñå äî êîíôèäåíöèàëíîñòòà íà èíäèâèäóàëíèòå äàííè è äîñòúïà íà ïîòðåáèòåëè äî òÿõ. Öåëòà íà ïðîìÿíàòà íà òàçè ãëàâà å ïîâèøàâàíå äîâåðèåòî íà ðåñïîíäåíòèòå â óñëîâèÿòà çà ñúõðàíÿâàíå íà òåõíèòå èíäèâèäóàëíè äàííè è íåäîïóñêàíåòî íà íåîòîðèçèðàí äîñòúï äî òÿõ îò ñòðàíà íà îðãàíèòå íà ñòàòèñòèêàòà.
С цел избягване на противоречия между Закона за защита на класифицираната информация и Закона за статистиката, както и с международните  регламенти за опазване тайната  на статистическите данни в законопроекта се предлага ясно разграничение между информацията, представляваща статистическа тайна, и информацията, представляваща служебна тайна.




ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)
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