
Разходи на сектор „Държавно управление” по функции на класификацията 
на функциите на държавно управление (КОФОГ) 
 
Разходите на правителствения сектор (сектор „Държавно управление”) и по-детайлното  им представяне по видове 
разходи придобиват все по-важна роля и предизвикват все по-голям интерес, поради възможността да се проследи 
тяхното използване за предоставяне на публични услуги и за преразпределителни цели. Поради все по-голямата 
важност на качеството на публичните финанси се поражда необходимостта от осигуряването на високо качествени и 
сравними данни за държавните разходи по функции. Функционалното деление на разходите се прави въз основа на 
Класификацията за функциите на държавно управление (КОФОГ), която е разработена от Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е наложена като стандарт в националните сметки. Данните за 
разходите на сектор „Държавно управление” по функции, съгласно КОФОГ се основава на принципите и изискванията 
на  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската сис-      
тема от национални и регионални сметки в  Европейския  съюз

         
 и съпътстващите  го  регламенти  на  Европейския  съюз.  

Сектор „ Държавно управление” включва   няколко  подсектора   в   съответствие   с   изискванията  на   ЕСС 2010: Централно       
държавно  управление - S.1311  (включва  всички  единици, чиито   отчети  са   включени   в   централния   бюджет, университе- 
ти,

 
Българска   национална  телевизия, Българско   национално   радио, извънбюджетни  сметки, болници, финансирани 

 
от  

 правителството   и   други   институционални   единици   със  самостоятелни   бюджети); Местно   държавно   управление - S.1313 
(включва   всички   общини, болниците, финансирани  от   тях   и   извънбюджетни  сметки   и  фондове   към   общините); и

 
         

Социалноосигурителни   фондове - S.1314 (включва   Национален   осигурителен  институт   и  Националната  здравноосигури
телна   каса).

 

Евростат публикува Ръководство за източниците и методите за разработване на КОФОГ статистиката,
 
което предоставя 

методологични препоръки,
 
практически съвети,

 
както и националните източници и методи за разработването на 

разходите на сектор
 
„Държавно управление”

 
по функции на КОФОГ.

 

Основен източник за разработваонето на статистическата информация за разходите на сектор
 
„Държавно управление”

 

по функции на държавно управление
 
(КОФОГ)

 
е отчетът за изпълнение на консолидираната фискална програма,

 

предоставян от Министерство на финансите.
 
Отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма се 

подготвят в съответствие с прилаганата национална бюджетната класификация.
 

Статистическата информация за разходите на сектор
 
„Държавно управление”

 
по функции на КОФОГ се разработва от 

Националния статистически институт
 
(НСИ)

 
веднъж в годината.

 
Тя се публикува дванадесет месеца след изтичането на 

отчетния период.
 
Съответната дата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за 

разпространение на НСИ.
  

 




