
 
МЕТОДОЛОГИЯ  

ГОДИШНО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ  
ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 
1. Цел, същност и предназначение  
Целта на годишното статистическо изследване е да осигури информация за по-пълно 
характеризиране на инвестиционната дейност на стопанските субекти в икономиката. 
Изследването осигурява статистическа информация за извършените разходи за 
придобиване, придобитите дълготрайни материални активи по  видове и насоченост на 
инвестициите по икономически дейности, и данни за разходите за придобиване на 
дълготрайни материални активи (незавършено строителство) в началото и в края на 
отчетната година по видове.  
2. Обхват и източници на информация  
Статистическият формуляр за разходите за придобиване на дълготрайни материални 
активи(ДМА) се попълва от нефинансовите предприятия на самостоятелен баланс, от 
ведомствата и организациите от държавното управление (органи на държавната, 
изпълнителната и съдебната власт, органи на местното самоуправление, автономни 
държавни институции), от финансово-кредитните и застрахователните институции и 
нетърговските организации.  
Годишният статистически формуляр се попълва от всички инвеститори на самостоятелен 
баланс, които имат действително извършени разходи за придобиване и са придобили 
дълготрайни материални активи чрез строителство и закупуване.  
Годишното статистическо изследване за разходите за придобиване на ДМА е 
изчерпателно.  
Източник на информация за попълване на данните  за разходите за придобиване на ДМА 
са счетоводните записвания на предприятията.  
3. Основни статистически показатели  
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически 
извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради,  строителни 
съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж 
на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за 
геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, 
обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.  
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по 
поддържане на наличните ДМА.  
Придобитите ДМА през отчетния период включват стойността на дълготрайните 
материални активи, придобити от предприятието чрез строителство (след въвеждането 
им в експлоатация по  установения ред с наредба  на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството) и закупуване.  
Основните статистически показатели на годишното изследване са следните:  
�  разходи за придобиване на ДМА (чрез строителство и закупуване) –общо и в това 
число за  употребявани ДМА; 
�  разходи за закупуване на земя ; 
�  разпределение на направените разходи за придобиване на ДМА по видове сгради 
(жилищни и нежилищни) и строителни съоръжения;  
�  извършените разходи за придобиване на машини, оборудване и транспортни 
средства;  
�  придобити ДМА (чрез строителство и закупуване) –общо и по видове;  
�  въведени през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения според 
предназначението  



�  разходи за придобиване на ДМА в началото и края на отчетната година (незавършено 
строителство) – общо и по видове.  
4. Организация на изследването  
Отдел “Структурна бизнес статистика” в НСИ отговаря за изготвяне на методологията, 
статистическия инструментариум и организацията за провеждането на годишното 
статистическо изследване за разходите за придобиване на ДМА.  
Обработката на информацията се извършва автоматизирано. В НСИ се извършва 
агрегиране на данните на национално ниво.  
5. Използвани класификации и номенклатури  
�  Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003); от 2008г. 
Класификация на икономическите дейности(КИД-2008) 
�  Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001).  
6. Публичност и прозрачност  
Достъп до прилаганата методология  
Методологията на изследването за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи и получените агрегирани резултати от него са публично достояние.  
Публикации на НСИ  
Данните се публикуват в:  
- “Статистически годишник”.  
- “Статистически справочник”.  
Интернет  
В web-сайта на НСИ са включени таблици с данни от изследването.  
Предоставяне на данни:  
Според установения в НСИ ред получените агрегирани резултати се разпространяват на 
електронен носител или хартия от отдел “Статистически услуги” при подписани 
споразумения или при поискване.  
 
 

 
 


