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Съобщение 
26 януари 2021 г. 

 
Във връзка с внедрените от януари 2020 г. нови отчетни изисквания в съответствие 

с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. 
относно Европейската система от национални и регионални сметки на Европейския съюз 
и Регламент (ЕС) № 1071/2013 на ЕЦБ  от 24 септември 2013 година относно баланса на 
сектор „Парично-финансови институции“ (преработен), БНБ подготвя разширяване на 
обхвата на публикуваните данни за целите на паричната статистика. Разпространяваната 
понастоящем статистическа информация ще бъде допълнена с нови инструментални 
категории и по-детайлно секторно разпределение. Към съществуващите таблици ще бъдат 
добавени и нови таблици, които представят показателите от таблица Секторна отчетност 
на други ПФИ (активи и пасиви) в динамични серии. В отделна таблица ще бъде посочена 
и информация за кредитите, отпуснати на контрагенти от секторите Нефинансови 
предприятия и Домакинства и НТООД от еврозоната. Динамичните серии за новите 
показатели ще започват от януари 2020 година. Подробна информация за промените и 
новите таблици може да бъде намерена по-долу в текста. 

В съответствие с Календара за разпространение на статистически данни, 
разширените таблици ще бъдат публикувани на интернет страницата на БНБ на 23 
февруари 2021 г., с данните за отчетния период януари 2021 г.  

 
 

Промени в публикуваните таблици за паричната статистика 

1. Таблици без промяна 
 

 Кратък паричен отчет 
 Подробен паричен отчет 
 Аналитична отчетност на БНБ и Аналитична отчетност на ПФИ  
 Чуждестранни активи и пасиви на БНБ  
 Допълнителни позиции към Аналитичната отчетност на БНБ 

2. Промяна на съществуващите таблици  (с описание на промените) 
 

 Кредити на Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД – в таблицата 
се включват данни за сектори Финансови предприятия и Работодатели и 
самонаети лица (последният с в т.ч. на сектор Домакинства и НТООД).  

 Допълнителни позиции към Аналитичната отчетност на други ПФИ – добавят 
се данни за Дивиденти за изплащане и Дивиденти за получаване. 

 Секторна отчетност на други ПФИ (активи и пасиви) – статичното представяне 
се запазва, като в него се добавя допълнително разпределение на данните за 
Акции и други капиталов инструменти на Акции и други капиталови 
инструменти, различни от такива на ИФ и ФПП и Акции/дялове на ИФ и 
ФПП, а показател Капитал и резерви се посочва с детайлизация на 
подкомпонентите. Информацията се разширява с по-подробно секторно 
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разпределение в съответствие в ЕСС 2010. За всички показатели от Секторната 
отчетност на други ПФИ се добавят нови таблици с динамични серии (виж т.3).  

 Секторна отчетност на БНБ (активи и пасиви) – включват се данни за 
подкомпентите на Капитал и резерви (Основен капитал, Резерви, Финансов 
резултат, Неразпределена печалба и Натрупан друг всеобхватен доход), както 
и по-детайлно секторно разпределение съгласно ЕСС 2010, вкл. отделно 
идентифициране на взаимоотношенията с другите национални банки от 
Евросистемата.  

 Парични агрегати – салда и трансакции – добавят се данни за прекласификации. 
 Източници на паричните агрегати – салда и трансакции – добавят се данни за 

прекласификации. 
 Всички таблици - промяната отразява всички описани изменения. 

 
3. Нови таблици 

 Кредити на Нефинансови  предприятия и Домакинства и НТООД от еврозоната 
– включва данни за кредитите, отпуснати от резидентните банки на контрагенти 
от еврозоната за сектори Нефинансови  предприятия и Домакинства и НТООД. 

 Динамично представяне на секторната отчетност – показателите от Секторната 
отчетност на други ПФИ се представят в динамични серии. Данните са 
разделени на отделни таблици по инструменти от актива и пасива, за всеки от 
които е добавена информацията за сектора, валутата и матуритета (където е 
релевантно). Данните са идентични със статичната таблица. Структурата на 
секторното разпределение е идентична за всички показатели (с изключение на 
тези, които са секторно некласифицирани). 

 
4. Други промени 

 Нефинансови активи (предишно наименование: Дълготрайни активи) – 
Възпоменателни и юбилейни монети, които не се използват обичайно за 
извършване на плащане, както и инвестиционните имоти, се включват в обхвата 
на показателя Нефинансови активи (преди януари 2020 г. са част от показателя 
Други активи). 

 Наименованието на показателя Дългови ценни книжа, замества наименованието 
Ценни книжа, различни от акции от отчетния период януари 2020 г., без 
промяна в обхвата на показателя.  
 

 


