
МЕТОДОЛОГИЯ  

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ  
ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

1. Цел, същност и предназначение на изследването  
Националният статистически институт  провежда годишно статистическо изследване за 
осигуряване на информация за обема на чуждестранните преки инвестиции в предприятията 
от нефинансовия сектор на националната икономика към 31.12. на отчетната година.  
Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни 
отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика 
(чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика 
(инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната 
трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.  
Чуждестранен пряк инвеститор е инвеститор – резидент на чуждестранна икономика, 
който е извършил пряка инвестиция в българско предприятие, осигуряваща му определено 
влияние при управлението на предприятието.  
Инвестиционно предприятие е предприятие – резидент на българската икономика, в 
което чуждестранният пряк инвеститор е направил инвестиция, осигуряваща му право на 
влияние при управлението.  
2. Обхват и източници на информация  
Статистическото изследване за чуждестранните преки инвестиции е годишно, изчерпателно 
и обхваща нефинансовите предприятия, които имат регистрирано чуждестранно участие в 
капитала на предприятието от 10 до 100% с дълготраен интерес и влияние на 
чуждестранния инвеститор в управлението му. С годишния статистически формуляр се 
осигурява информация за обема на чуждестранните преки инвестиции към 31.12. на 
отчетната година.  
Източник за попълване на данните по съответните показатели на статистическия формуляр 
са счетоводните записвания на предприятието.  
3. Основни статистически показатели  
Статистическият формуляр съдържа показатели, характеризиращи:  
 чуждестранното участие в собствения капитал; 
 дългосрочните и краткосрочните вътрешнофирмени задължения между чуждестранния 
пряк инвеститор и инвестиционното предприятие (непогасената част от главницата по заеми 
и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното 
предприятие и неизплатената част от главницата по заеми и търговски кредити, отпуснати на 
чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие); 
 финансовия резултат, създаден през годината;  
 дохода, разпределен през отчетната година;  
Данните за всеки един от показателите се посочват общо за предприятието и отделно за 
чуждестранното участие, разпределено по страни на чуждестранните инвеститори.  
Общият обем на чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12. се 
формира като сума от чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия.  
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя 
като сума от:  
 чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;  
  плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по 
дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния 
инвеститор на инвестиционното предприятие;  

  минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по 
дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния 
инвеститор от инвестиционното предприятие.  



Разработените основни методологични положения от НСИ за чуждестранните преки 
инвестиции в нефинансовия сектор са съобразени с изискванията на Международния валутен 
фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и с особеностите на 
законодателството в Република България.  
4. Организация на изследването  
Отдел “Структурна бизнес статистика” в НСИ отговаря за изготвяне на методологията, 
статистическия инструментариум и организацията за провеждане на статистическото 
изследване за чуждестранните преки инвестиции.  
Обработката на статистическата информация се извършва автоматизирано.  
5. Използвани класификации  
Използваните в изследването класификации и номенклатури са:  
  Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).  
  Класификация на държавите  
6. Публичност и прозрачност  
Достъп до прилаганата методология  
Методологията на изследването на чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите 
предприятия и агрегираните резултати от него са публично достояние.  
Публикации  
Данни от наблюдението се публикуват в:  
 Статистически годишник – годишно издание на НСИ.  
Електронен достъп  
В web-сайта на НСИ в Интернет са включени таблици с данни от изследването на 
чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12. на 
отчетната година.  
Предоставяне на данни  
Резултатите от годишното статистическо наблюдение на чуждестранните преки инвестиции 
се съхраняват в отдел: “Структурна бизнес статистика”.  
Според установения в Националния статистически институт ред получените агрегирани 
резултати се разпространяват на електронен носител или хартия от отдел “Статистически 
услуги” при подписани споразумения или при поискване.  

 
 

 


