
 
ПОДРОБНА ТАБЛИЦА С ДАННИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО В СЪОТВЕСТВИЕ 

С ЧЛЕН 3 (2) ОТ ДИРЕКТИВА 2011/85 ЗА БЮДЖЕТНИТЕ РАМКИ НА 
БЪЛГАРИЯ   

 
1. МЕСЕЧНИ ДАННИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

МЕСЕЧНИ ФИСКАЛНИ ДАННИ 
 
Институция – Министерство на финансите 
 
Централно държавно управление (S 1311) 
Източници – Касови отчети   
Своевременност – в края на следващия месец 
Обхват –Държавен  бюджет и автономни бюджети: 
Народно събрание; Президентска администрация; Министерски съвет; Конституционен съд; Сметна палата; 
Висш съдебен съвет; 16 министерства; 24 ведомства (агенции, комисии и други); Централен бюджет; 39 
държавни университета; Българска академия на науките; Българска национална телевизия; Българско 
национално радио; Българска телеграфна агенция. 
Показатели: общо приходи, общо разходи, бюджетно салдо 
 
Социалноосигурителни и здравноосигурителни фондове (S 1314) 
Източници – Касови отчети   
Своевременност – в края на следващия месец 
Обхват – Национален осигурителен институт и Национална здравноосигурителна каса 
Показатели: общо приходи, общо разходи; бюджетно салдо 
 
 
 
 
 МЕСЕЧНИ ДАННИ: 
 
Институция – НСИ 
 
Централно държавно управление (S 1311) 
Източници - оценки 
Своевременност – в края на следващия месец 
Обхват – държавни болници и други прекласифицирани  държавни  предприятия 
Показатели: оценки на общо приходи, общо разходи;  нето получени/ нето предоставени заеми 
 

МЕСЕЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2011/85 
 
Централно държавно управление (S 1311) 
Касови отчети и оценки за държавни болници и други прекласифицирани  държавни предприятия 
 
Социалноосигурителни и здравноосигурителни фондове (S 1314) 
Касови отчети  
 
Политика за ревизии: ревизии се извършват за месечните данни след отчитането на съответното тримесечие. 

 



2. ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ: 
 

 
 
 

ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ – ЕСС’95 
 
Институция – Министерство на финансите 
 
Централно държавно управление (S 1311) 
Източници – Касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа 
Своевременност – 60 дни след края на тримесечието 
Обхват – Държавен  бюджет и автономни бюджети: 
Народно събрание; Президентска администрация; Министерски съвет; Конституционен съд; Сметна палата; Висш 
съдебен съвет; 16 министерства; 24 ведомства(агенции, комисии и други); Централен бюджет; 39 държавни 
университета; Българска академия на науките; Българска национална телевизия; Българско национално радио; 
Българска телеграфна агенция. 
Показатели: общо приходи, общо разходи; бюджетно салдо; вземания/ задължения  
  
Местно държавно управление (S 1313) 
Източници – Касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа 
Своевременност – 60 дни след края на тримесечието 
Обхват - 264 общини 
Показатели: общо приходи, общо разходи;; бюджетно салдо ; вземания/ задължения 
 
Социалноосигурителни и здравноосигурителни фондове (S 1314) 
Източници – Касови отчети  и оборотни ведомости на начислена основа 
Своевременност – 60 дни след края на тримесечието 
Обхват – Национален осигурителен институт и Национална здравноосигурителна каса 
Показатели: общо приходи, общо разходи; бюджетно салдо ; вземания/ задължения  

ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ – ЕСС’95 
 
Институция – НСИ 
 
Централно държавно управление (S 1311) 
Източници – тримесечни статистически изследвания и прилагане на метода на времево изместената касова 
основа на данъците 
Своевременност – 60 дни след края на тримесечието 
Обхват – държавни болници и други прекласифицирани държавни  предприятия 
Показатели, общо приходи, общо разходи; нето получени/ нето предоставени заеми  
 
Местно държавно управление (S 1313) 
Източници – тримесечни статистически изследвания  
Своевременност – 60 дни след края на тримесечието 
Обхват – общински болници и други прекласифицирани общински предприятия 
Показатели:, общо приходи, общо разходи; нето получени/ нето предоставени заеми 
 

ТРИМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2011/85 
 
Централно държавно управление (S 1311) 
Касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа; статистически данни за държавни болници и други 
прекласифицирани държавни предприятия; прилагане на метода на времево изместената касова основа на 
данъците 
 
Местно държавно управление (S 1313) 
Касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа; статистически данни за общински болници и други 
прекласифицирани  общински предприятия 
 
Социалноосигурителни и здравноосигурителни фондове (S 1314) 
Касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа 
Политика за ревизии: тримесечните данни се ревизират след отчитане на следващо тримесечие; Данните за 
тримесечията за година t-1 се ревизират с данните за дефицита/ излишъка и дълга на институционален сектор 
„Държавно управление“. 
 
 


