
 

 

Публикуване на данните за тримесечни финансови сметки по институционални 

сектори с по-разширена детайлност  

 

От 21 октомври 2022 г. (в съответствие с Календара за разпространение на 

статистически данни) с данните за второ тримесечие на 2022 г. БНБ започва 

регулярното публикуване на тримесечни финансови сметки по институционални 

сектори, съставени в съответствие с методологическите принципи и правила на 

Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и Съвет относно 

Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз с по-

детайлна информация по подсектори и подинструменти.  

Повече подробности относно измененията може да намерите в Приложение 1. 

Исторически данни с разширената детайлност ще бъдат публикувани както 

следва: 

- Наличности – за периода четвърто тримесечие 2006 г. – второ тримесечие 

2022 г.; 

- Трансакции – за периода първо тримесечие 2007 г. – второ тримесечие 

2022 г.  

В тази връзка на 21 октомври 2022 г. БНБ ще публикува и обновени 

Методологически бележки по съставяне на тримесечните финансови сметки по 

институционални сектори. 

Въпроси по новата детайлност при институционалните сектори и инструменти 

могат да се изпращат на пресцентъра на БНБ: press_office@bnbank.org. 

 

30 септември 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Промени в детайлността на данните за тримесечни финансови сметки по 
институционални сектори 

 

До октомври 2022 г. След 21 октомври 2022 г. 

I. Институционални сектори 

Общо за икономиката (S1) Общо за икономиката (S1) 

Нефинансови предприятия (S11) Нефинансови предприятия (S11) 

Централна банка (S121) Централна банка (S121) 

Депозитни институции без централната 
банка (S122) Парично-финансови институции, различни от 

централна банка (S12Т) 
Фондове на паричния пазар (S123) 

Други финансови институции (S12P) 

Инвестиционни фондове, различни от тези на 
паричния пазар (S124) 
Други финансови посредници без 
застрахователните (осигурителните) дружества 
и пенсионните фондове (S125)  

Финансови спомагателни организации (S126) 

Каптивни финансови институции и 
заемодатели (S127) 

Застрахователни дружества и пенсионни 
фондове (S12Q) 

Застрахователни (осигурителни) дружества 
(S128)  

Пенсионни фондове (S129) 

Държавно управление (S13), 
неконсолидирани данни 

Държавно управление (S13), неконсолидирани 
данни 

Държавно управление (S13), 
консолидирани данни 

Държавно управление (S13), консолидирани 
данни 

Централно държавно управление (S1311) Централно държавно управление (S1311) 

Местно държавно управление (S1313) Местно държавно управление (S1313) 

Социалноосигурителни фондове (S1314) Социалноосигурителни фондове (S1314) 

Домакинства и нетърговски организации, 
обслужващи домакинства (S1M) 

Домакинства (S14) 

Нетърговски организации, обслужващи 
домакинствата (S15) 

Останал свят (S2) Останал свят (S2) 



 

 

До октомври 2022 г. След 21 октомври 2022 г. 

II. Инструменти 

Общо финансови  активи/пасиви Общо финансови активи/пасиви 

Монетарно злато и СПТ  

Монетарно злато и СПТ  

Монетарно злато 

СПТ 

Валута и депозити 

Валута и депозити  

Валута 

Прехвърляеми депозити 

Други депозити 

Дългови ценни книжа  Дългови ценни книжа  

Дългови ценни книжа; Краткосрочен 
оригинален матуритет  

Дългови ценни книжа; Краткосрочен 
оригинален матуритет  

Дългови ценни книжа; Дългосрочен 
оригинален матуритет  

Дългови ценни книжа; Дългосрочен 
оригинален матуритет  

Заеми  Заеми  

Заеми; Краткосрочен оригинален 
матуритет  

Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет  

Заеми; Дългосрочен оригинален 
матуритет  

Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет  

Дялов капитал  и акции и дялове на 
инвестиционни фондове  

Собствен капитал и акции/дялови единици в  
инвестиционни фондове  

Собствен капитал  

Собствен капитал; Котирани акции  

Собствен капитал; Некотирани акции  

Собствен капитал; Други видове собствен 
капитал  
Акции/дялови единици в инвестиционни 
фондове  

 



 

 

 

До октомври 2022 г. След 21 октомври 2022 г. 

Застрахователни и пенсионни схеми и 
стандартни гаранционни схеми 

Застрахователни и пенсионни схеми и 
стандартни гаранционни схеми  
Технически резерви по общо застраховане и 
резерви за претенции по стандартни гаранции 
Права по животозастрахователни полици и 
анюитети 
Пенсионни права, претенции на пенсионни 
фондове към ръководителите на схемите и 
права, различни от пенсионните права 

Финансови деривати и опции върху 
акции на наети лица  

Финансови деривати и опции върху акции на 
наети лица  

Други сметки за получаване/плащане 

Други сметки за получаване/плащане 

Търговски кредити и аванси 

Други сметки за получаване/плащане без 
търговски кредити и аванси 

 
Нетни финансови транзакции/Нетна финансова 
стойност 

 


