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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира  

в селските райони” 

 

 

                                        

 

 

                                          

  

 

 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.179 

„СВОМР НА МИГ – НОВА ЗАГОРА МЯРКА 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” 

 

№ Въпрос/ Данни на подателя 

 (име и/или ел. поща) 

Отговори, разяснения от МИГ 

 В колона (А-1) на Табл. Б2 Заетост от бизнес плана за 

средносписъчен брой на персонала за последния отчетен период 

сборът на данните от кои кодове от „Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд„ трябва да се 

посочи? 

Сборът от данните за среден списъчен брой на заетите лица посочен 

в код 1000 от Част I, Раздел I от „Отчета за заетите лица, средствата 

за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 

1400 и код 1600 

или 

Сборът от данните за среден списъчен брой на заетите лица посочен 

в код 1001 от Част I, Раздел I от „Отчета за заетите лица, средствата 

за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 

1400 и код 1600 

 

 

С уважение: Жельо Радев Иванов – земеделски производител e-mail: 

zhelyo4.1@abv.bg 

Във връзка с отправеното запитване даваме следните 

пояснения и указания за тълкуване:  

Съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПИСЪЧНИЯ 

И 

СРЕДНИЯ СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА,  утвърдена от 

Националния статистически институт със заповед № РД 07-

21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ, среден списъчен брой 

на персонала се изчислява по следната методика: сумата от 

списъчния брой на наетите 

лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно 

работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост, за 

всеки календарен ден на отчетния период (месец, тримесечие, 

година), разделен на календарния брой дни в този отчетен 

период.                         В колона (А-1) на Табл. Б2 Заетост от 

бизнес плана за средносписъчен брой на персонала за последния 

отчетен период се посочва среден списъчен брой на заетите 

лица посочен в код 1001 от Част I, Раздел I от „Отчета за заетите 

лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ и 

лицата, посочени в код 1400 и код 1600. 
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