
Структурни бизнес статистики на кредитните институции 
 
Структурни бизнес статистики на кредитните институции в България обхваща дейността на търговските банки и 
клоновете на чуждестранни банки в България. 
Показателите по Структурни бизнес статистики (СБС) на кредитните институции дават възможност за 
характеризиране на дейността на този вид предприятия, проследяване на тяхното развитие в динамика, както и 
осигуряването на методологическа сравнимост с данните на другите страни от Европейската икономическа зона. 
Отрасловото деление на дейността на кредитните институции е в съответствие със  Статистическата класификация 
на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev.1 и Rev.2). Разработването на данните и 
предоставянето им на Евростат следват изискванията на Регламент 58/97 от 20 декември 1996 г. и 295/2008 на 
Европейския съвет относно структурните бизнес статистики.  
С цел да направи статистическата информация на страните от Европейската икономическа зона хомогенна 
доколкото е възможно, Евростат публикува  Методологическо ръководство по статистика на кредитните 
институции. Това ръководство осигурява обща методологическа рамка  за събиране, съставяне, предоставяне и 
анализ на данните за кредитните институции. 
Източници на статистическата информация по структурна бизнес статистика на кредитните институции са 
статистически форми, събирани от Българска народна банка и Националния статистически институт . 
Статистическата информация по СБС за кредитните институции се разработва съвместно от БНБ и НСИ и се 
изпраща от НСИ в Евростат годишно. 
  

 Структурни показатели на кредитните институции  
 
Име: Брой на предприятията 

Дефиниция: Брой на предприятията, които са с издадено разрешение за извършване на дейност като 

кредитни институции. 

Име:   Получени  лихви и други подобни доходи 

Дефиниция:  Всички доходи от касови наличности  и салда с централната банка, съкровищни бонове и други 

бонове избрани за рефинансиране с централната банка, от заеми и аванси на кредитните 

институции, от заеми и аванси на клиенти, дългови ценни книжа с фиксиран доход. 

Име: Стойност на продукцията 

Дефиниция: Получени лихви и други подобни доходи минус дължими лихви и други подобни доходи плюс 

получени комисионни плюс доход от акции и други ценни книжа с променлив доход плюс нетна 

печалба или загуба от финансови операции плюс други текущи доходи. 

Име: Добавена стойност по факторни цени 

Дефиниция: Стойност на продукцията минус обща стойност на покупките на стоки и услуги. 

Име: Обща стойност на покупките на стоки и услуги 

Дефиниция: Платими комисионни плюс други административни разходи плюс други текущи разходи. 

Име:   Балансово число 

Дефиниция:   Балансовото число е равно на сумата на всички позиции на актива на баланса или на всички 

позиции на пасива на баланса. 

Име: Брой заети лица 

Дефиниция:  Броят на заетите лица представлява общия брой лица, работещи в наблюдаваната единица 

(включително работещите собственици и съдружници, работещи постоянно в единицата). Той 

включва лицата, отсъстващи от работа за кратък период (отпуск по болест, платен отпуск и друг 

отпуск), както и тези в стачка, но не и отсъстващите за неопределен период от време. Включват 

се също работещите на непълно работно време, считани за такива в съответствие със 

законодателството в съответната страна, които са включени във ведомостта за заплати. 

Изчислява се като среден годишен брой на заетите лица. 

 
 
 

 
 


