Нефинансови сметки на сектор „Държавно управление”
Годишните нефинансови сметки за сектор „Държавно управление” представят икономическата дейност на
правителството по сравним с другите европейски страни начин. За целта се разработват таблици, показващи основните
макроикономически показатели, характеризиращи дейността на правителството. Тези таблици включват нефинансови
трансакции на институционалните единици, класифицирани в сектора, както и разделението му на под-сектори.
Разработването на годишните сметки за сектора се основава на методологията, описана в Регламент 2223/1996 на
Европейския парламент - Европейската система от национални сметки (ЕСС 95) и на съпътствъщите го регламенти на
Европейския съюз на ESA 95 (1500/2000, 2516/2000, 351/2002, 3605/1993, 2103/2005 и 995/2001).
Институционалните единици, включени в сектор „Държавно управление”(S13), съгласно ЕСС 95 (параграф 2.69) са
класифицирани в три подсектора: Централно държавно управление - S.1311 (включва всички единици, чиито отчети са
включени в центрания бюджет; Висшите учебни заведения; Българска академия на науките; Българска национална
телевизия; Българско национално радио; извънбюджетните сметки на централно управление; болниците, финансирани
от централното правителство 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.1313 (включва Национален осигурителен институт и Националната
здравноосигурителна каса).
За изготвяне на таблиците се използват следните източници на информация:
Отчета на консолидираната фискална програма (в съответствие с прилаганата национална бюджетната
класификация), като са приложени допълнителни преизчисления в съответствие с възприетите от странитечленки на Европейския съюз (ЕС) дефиниции и методологични правила по отношение на обхвата и начина на
оценка на трансакциите на сектор „Държавно управление". Информацията за приходите и разходите се
различава от тази по националната методология основно по това, че трансакциите на сектора се отчитат на
начислена основа и се елиминира влиянието на средствата от ЕС.
Статистически изследвания – Националния статистически институт събира информация за икономическата
дейност на всички нефинансови предприятия, на базата на която се определят по-специфичните случаи за
прекласифициране на единиците в сектор „Държавно управление”;
Допълнителна административна информация от Министерство на финансите, Национална агенция за
приходите и други министерства и ведомства.
Основните нефинансови индикатори за сектор „Държавно управление” и неговите подсектори се предоставят в
Евростат, съгласно трансмисионната програма и се публикуват в Интернет страницата на Националния статистически
институт (НСИ) два пъти в годината (предварителни данни през месец април и окончателни - през месец октомври).

