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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 251/2009 НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2009 година
за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на сериите от данни за съставяне във връзка със структурната бизнес статистика и
адаптациите, необходими след прегледа на статистическата класификация на продуктите по
дейности (КПД)
(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната
бизнес статистика (1), по-специално член 11, параграф 2, букви б)
и д) от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Регламентът (ЕО, Евратом) № 58/97 (2) установи обща рамка
за съставянето на статистическа информация на Общността
за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността. Поради
съображения за яснота и рационализиране този регламент
бе преработен, като бяха направени съществени изменения
на различни разпоредби.
Регламент (ЕО) № 2701/98 на Комисията относно серия от
данни, които да бъдат съставени за структурната бизнес
статистика (3), трябва да се измени, за да бъдат отчетени тези
изменения. За по-голяма яснота той следва да бъде заменен с
настоящия регламент.
Необходимо е да се уточнят честотата на изготвяне на
многогодишната структурна статистическа информация и
разбивката на резултатите при съставянето на структурната
статистическа информация с оглед на сравнимостта и
уеднаквяването на данните между държавите-членки.
Целесъобразно е да се адаптират някои заглавия на
характеристиките на приложение V след прегледа на
статистическата класификация на продуктите по дейности
(КПД).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен
комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Честотата на изготвяне на многогодишната статистическа информация и разбивката на резултатите по членове 3 и 7 от Регламент (ЕО) 295/2008 са посочени в сериите от данни от
приложение I към настоящия регламент.
Държавите-членки съставят тези серии от данни за референтната
2008 година и за следващите години.
Член 2
Регламент (EО) № 2701/98 се отменя.
Въпреки това той продължава да се прилага по отношение на
сериите от данни за предаване във връзка с референтните години
до 2007 г. включително.
Член 3
Приложение V към Регламент № 295/2008 се изменя, както е
посочено в приложението II към настоящия регламент.
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел, 11 март 2009 г.
За Комисията
Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията

(1) ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13.
(2) ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1.
(3) ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 81.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
СЕРИИ ОТ ДАННИ

1.

УСЛУГИ
Обща таблица
Код на серията

1A
1B
1C
1D
1E
1P

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: услуги
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: услуги
Годишна регионална статистическа информация: услуги
Годишна статистическа информация за предприятията: централно банкиране
Годишна статистическа информация за предприятията: специални агрегирани показатели по дейности
Годишни предварителни резултати: услуги

Годишна статистическа информация за предприятията: услуги, посочена в приложение I, раздел 4, параграфи 3
и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Съвета относно структурната бизнес статистика.

Серия 1А
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: услуги

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от Н до J и от L до N и подразделение 95 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение I, раздел 4, параграф 3:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 12 0 Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в
което са получени
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица (1)
16 13 0 Брой служители (1)
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

(1)

Данните за характеристика 16120 Брой лица, работещи без заплащане, могат да бъдат предоставени от съответните органи. В
противен случай тази характеристика ще се изчисли като разлика между променливите 16110 и 16130. Данните ще бъдат считани
за поверителни, ако променливата 16110 или 16130, или ако и двете са поверителни.

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: услуги, посочена в приложение I,
раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика.

Серия 1В
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: услуги

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна
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Обхват на дейността

Раздели от Н до J и от L до N и подразделение 95 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение I, раздел 4, параграф 3:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 11 0 Оборот
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0—1, 2—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250+, общо

Годишна регионална статистическа информация: услуги, посочена в приложение I, раздел 4, параграфи 3 и 5 от
Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 1С
Наименование на серията

Годишна регионална статистическа информация: услуги

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от Н до J и от L до N и подразделение 95 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение I, раздел 4, параграф 3:
11 21 0 Брой местни единици
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 5:
13 32 0 Надници и заплати
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по
региони

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

Годишна статистическа информация за предприятията: централно банкиране, посочена в приложение I,
раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика.
Серия 1D
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: централно банкиране

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Клас 64.11 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение I, раздел 4, параграф 3:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица
16 13 0 Брой служители
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2

Годишна статистическа информация за предприятията: специални агрегирани показатели по дейности,
посочена в приложение I, раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Съвета относно структурната
бизнес статистика.
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Серия 1E
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: специални агрегирани показатели по дейности

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Специални агрегирани показатели

Характеристики

Характеристика от приложение I, раздел 4, параграф 3:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 12 0 Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в
което са получени
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица (1)
16 13 0 Брой служители (1)
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

Ниво на разбивка по дейности

Специални агрегирани показатели

(1)

B_TO_N_X_K Общо стопански дейности, с изключение на финансови и застрахователни дейности
ICT_T
Общо за ICT (NACE Rev.2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5
+58.2+61+62+63.1)
ICT_M
Производство на ICT (NACE Rev.2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)
ICT_S
Услуги, свързани с ICT (NACE Rev.2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
HIT
Производство на високи технологии (NACE Rev.2 21+26+30.3+32.5)
MHT
Производство на средновисоки технологии (NACE Rev.2 20+25.4+27
+28+29+30-30.3+33)
MLT
Производство на среднониски технологии (NACE Rev.2 19+22+23+24
+25-25.4)
LOT
Производство на ниски технологии (NACE Rev. 10+11+12+13+14+15
+16+17+18+31+32-32.5)
INF
Информационен сектор (NACE Rev.2 58.1+59.1+59.2+60+63.9)
HITS
Високотехнологични услуги (NACE Rev.2 53+58+60+61+62+63+72)
KWNMS
Услуги в области с интензивно развитие на знанията (NACE Rev.2 50
+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)
CRA
Компютърни услуги (NACE Rev.2 58.2+62+63.1)

Данните за характеристика 16120 Брой лица, работещи без заплащане, могат да бъдат предоставени от съответните органи. В
противен случай тази характеристика ще се изчисли като разлика между променливите 16110 и 16130. Данните ще бъдат считани
за поверителни, ако променливата 16110 или 16130, или ако и двете са поверителни.

Годишни предварителни резултати: услуги, посочена в приложение I, раздел 8 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.

Серия 1P
Наименование на серията

Годишни предварителни резултати: услуги

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от Н до J и от L до N и подразделение 95 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение I, раздел 8:
12 11 0 Оборот
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Предварителните резултати се предават в рамките на 10 месеца от края на календарната година на референтния период.

L 86/173

L 86/174
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2.

ПРОМИШЛЕНОСТ

Обща таблица
Код на серията

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2P

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: промишленост
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: промишленост
Годишна регионална статистическа информация: промишленост
Годишна статистическа информация за единиците по видове дейност (KAU): промишленост
Многогодишна статистическа информация за предприятията — нематериални инвестиции: промишленост
Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с подизпълнители:
промишленост
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота: промишленост
Годишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на околната
среда, разбита по сфери на екологичната политика: промишленост
Годишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на околната
среда, разбита по класове по размер (брой заети лица): промишленост
Многогодишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на
околната среда, разбита по сфери на екологичната политика: промишленост
Многогодишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на
околната среда, разбита по класове по размер (брой заети лица): промишленост
Годишни предварителни резултати: промишленост

Годишна статистическа информация за предприятията: промишленост, посочена в приложение II, раздел 4,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.

Серия 2А
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 13 0 Брутна печалба от стоки за препродажба
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 12 0 Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в
което са получени
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 21 3 Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в
процес на производство от частта
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
13 41 1 Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
15 12 0 Брутни инвестиции в земя
15 13 0 Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции
15 14 0 Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради
15 15 0 Брутни инвестиции в машини и оборудване
15 21 0 Продажби на материални инвестиционни стоки
16 11 0 Брой заети лица (1)
16 13 0 Брой служители (1)
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време
16 15 0 Брой часове, изработени от заетите лица
18 11 0 Оборот от основна дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2
20 11 0 Покупки на енергийни продукти (NACE Rev.2 без раздели D и E)

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Ниво на разбивка по дейности

(1)

Официален вестник на Европейския съюз

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2 за характеристика 18 11 0
Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2 за всички останали характеристики

Данните за характеристика 16 12 0 Брой лица, работещи без заплащане, могат да бъдат предоставени от съответните органи. В
противен случай тази характеристика ще се изчисли като разлика между променливите 16 11 0 и 16 13 0. Данните ще бъдат
считани за поверителни, ако променливата 16 11 0 или 16 13 0, или ако и двете са поверителни.

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: промишленост, посочена в
приложение II, раздел 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.
Серия 2В
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер:
промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
16 11 0 Брой заети лица
16 13 0 Брой служители
16 15 0 Брой часове, изработени от заетите лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250+, общо

Годишна регионална статистическа информация: промишленост, посочена в приложение II, раздел 4, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.
Серия 2С
Наименование на серията

Годишна регионална статистическа информация: промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 2:
11 21 0 Брой местни единици
Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 5:
13 32 0 Надници и заплати
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по
региони

NUTS2
NUTS1
NUTS0

Годишна статистическа информация за единиците по видове дейност (KAU): промишленост, посочена в
приложение II, раздел 4, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.

L 86/175

L 86/176

BG
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Серия 2D
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за единиците по видове дейност (KAU):
промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 2:
11 31 0 Брой единици по видове дейност
Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 6:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
13 32 0 Надници и заплати
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Многогодишна статистическа информация за предприятията — нематериални инвестиции: промишленост,
посочена в приложение II, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.
Серия 2E
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — нематериални
инвестиции: промишленост

Първа референтна година

2009 г. — за характеристики 15 42 0 и 15 44 1

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 4:
15 42 0 Бруто инвестиции в концесии, патенти, лицензи, търговски марки и
подобни права
15 44 1 Инвестиции в закупен софтуер

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с подизпълнители: промишленост, посочена в приложение II, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 2F
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с
подизпълнители: промишленост

Първа референтна година

2008 г. — за характеристика 23 11 0

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 4:
23 11 0 Плащания на подизпълнители

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота: промишленост,
посочена в приложение II, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Серия 2G
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота:
промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Петгодишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 4:
18 12 0 Оборот от промишлена дейност
18 15 0 Оборот от обслужващи дейности
18 16 0 Оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба и от
посреднически дейности

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Годишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на околната
среда, разбита по сфери на екологичната политика: промишленост, посочена в приложение II, раздел 4,
параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.

Серия 2H
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за
опазване на околната среда, разбита по сфери на екологичната политика: промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2 (с изключение на подразделения 37, 38 и 39 на
NACE Rev.2)

Характеристики

Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 3:
21 11 0 Инвестиции в оборудване и заводи за контрол на замърсяването и
специални приспособления против замърсяване (главно оборудване за
краищата на тръбите)
21 12 0 Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология
(интегрирана технология)

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по сфери
на екологичната политика

Опазване на въздуха и климата; управление на отпадъчните води; управление на
отпадъците; други дейности по опазване на околната среда; общо

Годишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на околната
среда, разбита по класове по размер (брой заети лица): промишленост, посочена в приложение II, раздел 4,
параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.

Серия 2I
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за
опазване на околната среда, разбита по класове по размер (брой заети лица):
промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2 (с изключение на подразделения 37, 38 и 39 на
NACE Rev.2)

Характеристики

Характеристики от приложение II, раздел 4, параграф 3:
21 11 0 Инвестиции в оборудване и заводи за контрол на замърсяването и
специални приспособления против замърсяване (главно оборудване за
краищата на тръбите)
21 12 0 Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология
(интегрирана технология)

L 86/177

L 86/178
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Официален вестник на Европейския съюз

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0—49, 50—249, 250+, общо

Многогодишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на
околната среда, разбита по сфери на екологичната политика: промишленост, посочена в приложение II,
раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика.

Серия 2J
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за
опазване на околната среда, разбита по сфери на екологичната политика: промишленост

Първа референтна година

2010 г.

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2 (с изключение на подразделения 37, 38 и 39 на
NACE Rev.2)

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 4:
21 14 0 Общи текущи разходи за опазване на околната среда

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по сфери
на екологичната политика

Опазване на въздуха и климата; управление на отпадъчните води; управление на
отпадъците; други дейности по опазване на околната среда; общо

Многогодишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за опазване на
околната среда, разбита по класове по размер (брой заети лица): промишленост, посочена в приложение II,
раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика.

Серия 2K
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията във връзка с разходите за
опазване на околната среда, разбита по класове по размер (брой заети лица):
промишленост

Първа референтна година

2010 г.

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2 (с изключение на подразделения 37, 38 и 39 на
NACE Rev.2)

Характеристики

Характеристика от приложение II, раздел 4, параграф 4:
21 14 0 Общи текущи разходи за опазване на околната среда

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0-49, 50-249, 250+, общо

Годишни предварителни резултати: промишленост, посочена в приложение II, раздел 8 от Регламент (ЕО)
№ 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.

Серия 2Р
Наименование на серията

Годишни предварителни резултати: промишленост

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до E на NACE Rev.2

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Характеристики

Характеристики от приложение II, раздел 8:
11 11 0 Брой предприятия
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 32 0 Надници и заплати
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Предварителните резултати се предават в рамките на 10 месеца от края на календарната година на референтния период.

3.

ТЪРГОВИЯ
Обща таблица
Код на серията

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3P

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: търговия
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на броя на заетите лица:
търговия
Годишна регионална статистическа информация: търговия
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на оборота: търговия
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид продукт:
търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид продукт:
търговия на едро
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид продукт:
търговия на дребно
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид дейност:
търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид дейност:
търговия на едро
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид дейност и
брой магазини за продажба на дребно: търговия на дребно
Многогодишна регионална статистическа информация: търговия
Годишни предварителни резултати: търговия

Годишна статистическа информация за предприятията: търговия, посочена в приложение III, раздел 4,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.
Серия 3А
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: търговия

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел G на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 13 0 Брутна печалба от стоки за препродажба
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 12 0 Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в
което са получени
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 21 0 Изменение в складовите наличности на стоки и услуги
13 21 1 Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за
препродажба в първоначалното състояние, в което са получени
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Ниво на разбивка по дейности

(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Брутни инвестиции в материални активи
Брутни инвестиции в земя
Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции
Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради
Брутни инвестиции в машини и оборудване
Продажби на материални инвестиционни стоки
Брой заети лица (1)
Брой служители (1)
Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Данните за характеристика 16120 Брой лица, работещи без заплащане, могат да бъдат предоставени от съответните органи. В
противен случай тази характеристика ще се изчисли като разлика между променливите 16110 и 16130. Данните ще бъдат считани
за поверителни, ако променливата 16110 или 16130, или ако и двете са поверителни.

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на броя на заетите лица:
търговия, посочена в приложение III, раздел 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.

Серия 3В
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на броя на
заетите лица: търговия

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел G на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0—1, 2—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250+, общо

Годишна регионална статистическа информация: търговия, посочена в приложение III, раздел 4, параграфи 2 и 5
от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.

Серия 3C
Наименование на серията

Годишна регионална статистическа информация: търговия

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел G на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 2:
11 21 0 Брой местни единици
Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 5:
13 32 0 Надници и заплати
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Ниво на разбивка по
региони

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.
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Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на оборота: търговия, посочена
в приложение III, раздел 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.
Серия 3D
Наименование на серията
Първа референтна година
Честота
Обхват на дейността
Характеристики

Ниво на разбивка по дейности
Ниво на разбивка по класове по размер

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на оборота:
търговия
2008 г.
Годишна
Раздел G на NACE Rev.2
Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
16 11 0 Брой заети лица
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)
Годишен оборот в милиони EUR: повече 0, но по-малко от 1; повече от 1, но по-малко
от 2; повече от 2, но по-малко от 5; повече от 5, но по-малко от 10; повече от 10, но
по-малко от 20; повече от 20, но по-малко от 50; повече от 50, но по-малко от 200;
повече от 200; общо

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид продукт:
търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети, посочена в приложение III, раздел 4,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.
Серия 3E
Наименование на серията
Първа референтна година
Честота
Обхват на дейността
Характеристики
Ниво на разбивка по дейности

Ниво на разбивка по продукти

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по
вид продукт: търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети
2010 г.
Петгодишна
Подразделение 45 на NACE Rev.2
Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 4:
18 21 0 Разбивка на оборота по продукти (съгласно раздел G на КПД)
Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)
КПД 2008
45.11.1
Търговски услуги по продажби на едро на леки и лекотоварни автомобили
45.11.2
Търговски услуги на специализирани магазини по продажба на дребно на
автомобили и лекотоварни автомобилни превозни средства
45.11.3
Други търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни
автомобили
45.11.4
Услуги по търговско посредничество при продажби на едро на леки и
лекотоварни автомобили
45.19.1
Търговски услуги по продажби на едро на други автомобили
45.19.2
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на
други автомобили
45.19.3
Други търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили
45.19.4
Услуги на търговско посредничество при продажби на едро на други
автомобили
45.31.1
Търговски услуги по продажби на едро на части и принадлежности за
автомобили
45.31.2
Услуги на търговско посредничество при продажби на едро на части и
принадлежности за автомобили
45.32.1
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на
части и принадлежности за автомобили
45.32.2
Други търговски услуги по продажби на дребно на други части и
принадлежности за автомобили
45.40.1
Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и
принадлежности за тях
45.40.2
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на
мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.40.3
Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и
принадлежности за тях
45.40.4
Услуги по търговско посредничество при продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
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46
47
47.00.1
47.00.2
ОБЩО

Търговски услуги по продажби на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговски услуги по продажби на дребно на плодове, зеленчуци, месо,
риба, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти и яйца
Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия
Общо за търговия и посредничество

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид продукт:
търговия на едро, посочена в приложение III, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 3F
Наименование на серията
Първа референтна година
Честота
Обхват на дейността
Характеристики
Ниво на разбивка по
дейности

Ниво на разбивка по
продукти

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по
вид продукт: търговия на едро
2008 г.
Петгодишна
Подразделение 46 на NACE Rev.2
Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 4:
18 21 0 Разбивка на оборота по продукти (съгласно раздел G на КПД)
Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)
КПД 2008
45А
Търговски услуги по продажби на едро и дребно, ремонт на автомобили и
мотоциклети, с изключение на 452 (Услуги по техническо обслужване и
ремонт на автомобили) и 454 (Търговски услуги по продажби на мотоциклети,
части и принадлежности за тях; техническо обслужване и ремонт на
мотоциклети)
46.11
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро със селскостопански
суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
46.12
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с горива, руди,
метали и химични продукти
46.13
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с дървен материал и
материал за строителството
46.14
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с машини,
промишлено оборудване, кораби и въздухоплавателни превозни средства
46.15
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с мебели, стоки за
бита, железария и метални изделия
46.16
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с текстил, облекло,
кожи, обувки и кожени изделия
46.17
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с хранителни
продукти, напитки и тютюневи изделия
46.18
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с други групи стоки
46.21
Търговски услуги по продажби на едро на зърно, суров и необработен тютюн,
семена и фуражи
46.22
Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
46.23
Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
46.24
Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
46.31
Търговски услуги по продажби на едро на плодове и зеленчуци
46.32
Търговски услуги по продажби на едро на месо и месни продукти
46.33
Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти, яйца,
хранителни масла и мазнини
46.34
Търговски услуги по продажби на едро на напитки
46.35
Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
46.36
Търговски услуги по продажби на едро на захар, захарни и шоколадови
изделия
46.37
Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
46.38
Търговски услуги по продажби на едро на други хранителни продукти,
включително риба, ракообразни и мекотели
46.41
Търговски услуги по продажби на едро на текстил
46.42
Търговски услуги по продажби на едро на облекло и обувки
46.43
Търговски услуги по продажби на едро на битови електроуреди
46.44
Търговски услуги по продажби на едро на стъклени и порцеланови изделия и
почистващи препарати
46.45
Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
46.46
Търговски услуги по продажби на едро на фармацевтични стоки
46.47
Търговски услуги по продажби на едро на мебели, килими и осветители
46.48
Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
46.49
Търговски услуги по продажби на едро на други стоки за бита
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

46.51
46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
47
47.00.1
47.00.2
ОБЩО

Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за
тях и софтуер
Търговски услуги по продажби на едро на електронни устройства и
далекосъобщителна техника, части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване за
селското стопанство, части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на обработващи машини
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и
строителството
Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил,
облекло, кожени изделия и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
Търговски услуги по продажби на едро на други офис техника и оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на твърди, течни и газообразни горива
и подобни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на метали и руди
Търговски услуги по продажби на едро на дървен материал, материали за
строителството и санитарно оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на железария, водопроводно и
отоплително оборудване и арматура за него
Търговски услуги по продажби на едро на химични продукти
Търговски услуги по продажби на едро на други междинни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговски услуги по продажби на дребно на плодове, зеленчуци, месо, риба,
хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти и яйца
Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия
Общо за търговия и посредничество

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид продукт:
търговия на дребно, посочена в приложение III, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 3G
Наименование на серията
Първа референтна година
Честота
Обхват на дейността
Характеристики
Ниво на разбивка по
дейности

Ниво на разбивка по
продукти

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по
вид продукт: търговия на дребно
2012 г.
Петгодишна
Подразделение 47 на NACE Rev.2
Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 4:
18 21 0 Разбивка на оборота по продукти (съгласно раздел G на КПД)
Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)
КПД 2008
45А
Търговски услуги по продажби на едро и дребно, ремонт на автомобили и
мотоциклети, с изключение на 452 (Услуги по техническо обслужване и
ремонт на автомобили) и 454 (Търговски услуги по продажби на
мотоциклети, части и принадлежности за тях; техническо обслужване и
ремонт на мотоциклети)
45.3
Търговски услуги по продажби на части и принадлежности за автомобили
46
Търговски услуги по продажби на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети
47.00.1
Търговски услуги по продажби на дребно на плодове, зеленчуци, месо, риба,
хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти и яйца
47.00.11 Търговски услуги по продажби на дребно на пресни плодове и зеленчуци
47.00.12 Търговски услуги по продажби на дребно на преработени плодове и зеленчуци
47.00.13 Търговски услуги по продажби на дребно на месо
47.00.14 Търговски услуги по продажби на дребно на месни продукти
47.00.15 Търговски услуги по продажби на дребно на риба, ракообразни и мекотели
47.00.16 Търговски услуги по продажби на дребно на хляб и хлебни изделия
47.00.17 Търговски услуги по продажби на дребно на захарни изделия
47.00.18 Търговски услуги по продажби на дребно на мляко и млечни продукти
47.00.19 Търговски услуги по продажби на дребно на яйца
47.00.2
Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия
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47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81

Търговски услуги по продажби на дребно на алкохолни напитки
Търговски услуги по продажби на дребно на други напитки
Търговски услуги по продажби на дребно на тютюневи изделия
Търговски услуги по продажби на дребно на компютърна и комуникационна
техника
Търговски услуги по продажби на дребно на материали за строителството и
железария
Търговски услуги по продажби на дребно на изделия за бита
Търговски услуги по продажби на дребно на текстил
Търговски услуги по продажби на дребно на битови електроуреди
Търговски услуги по продажби на дребно на стоки за културата и отдиха
Търговски услуги по продажби на дребно на облекло, фармацевтични и
медицински стоки, тоалетни принадлежности, цветя, растения, домашни
любимци и храни за тях
Търговски услуги по продажби на дребно на облекло
Търговски услуги по продажби на дребно на обувки
Търговски услуги по продажби на дребно на кожени изделия и пътни
принадлежности
Търговски услуги по продажби на дребно на фармацевтични стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на медицински и ортопедични стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на козметични изделия и тоалетни
принадлежности
Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива и други нови
стоки, н.в.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива

Забележка
ОБЩО

продуктите от 47.00.9 („Търговски услуги по продажби на дребно на
употребявани стоки“ трябва да бъдат разделени по същия начин като
„Новите продукти“ (47.00.1—47.00.8))
Общо за търговия и посредничество

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид дейност:
търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети, посочена в приложение III, раздел 4,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.
Серия 3H
Наименование на
серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по
вид дейност: търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети

Първа референтна година

2010 г.

Честота

Петгодишна

Обхват на дейността

Подразделение 45 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 4:
18 10 0 Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности
18 15 0 Оборот от обслужващи дейности
18 16 0 Оборот от търговски дейности по продажба и препродажба и посреднически
услуги

Ниво на разбивка по
дейности

Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид дейност:
търговия на едро, посочена в приложение III, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 3I
Наименование на
серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по
вид дейност: търговия на едро

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Петгодишна

Обхват на дейността

Подразделение 46 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 4:
18 10 0 Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности
18 15 0 Оборот от обслужващи дейности
18 16 0 Оборот от търговски дейности по продажба и препродажба и посреднически услуги

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Ниво на разбивка по
дейности

Официален вестник на Европейския съюз

Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по вид дейност и брой
магазини за продажба на дребно: търговия на дребно, посочена в приложение III, раздел 4, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 3J
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота по
вид дейност и брой магазини за продажба на дребно: търговия на дребно

Първа референтна година

2012 г.

Честота

Петгодишна

Обхват на дейността

Подразделение 47 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 4:
Информация за формите на търговия на предприятията
17 32 0 Брой магазини за продажба на дребно
18 10 0 Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени
дейности
18 15 0 Оборот от обслужващи дейности
18 16 0 Оборот от търговски дейности по продажба и препродажба и посреднически услуги

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво на NACE Rev. 2 (класове)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Многогодишна регионална статистическа информация: търговия, посочена в приложение III, раздел 4,
параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.
Серия 3K
Наименование на серията

Многогодишна регионална статистическа информация: търговия

Първа референтна година

2009 г.

Честота

Петгодишна

Обхват на дейността

Раздел G на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение III, раздел 4, параграф 2:
11 21 0 Брой местни единици (единствено подразделения 45 и 47)
Характеристики от приложение III, раздел 4, параграф 6:
12 11 0 Оборот (единствено подразделения 45 и 47)
17 33 1 Търговска площ (единствено подразделение 47)
Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Ниво на разбивка по дейности
Ниво на разбивка по
региони

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Годишни предварителни резултати: търговия, посочени в приложение III, раздел 8, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 3P
Наименование на серията

Годишни предварителни резултати: търговия

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел G на NACE Rev.2

L 86/185

L 86/186

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Характеристики

12 11 0
16 11 0

Оборот
Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво на NACE Rev. 2 (групи)
Двуцифрено ниво на NACE Rev. 2 (подразделения)
Едноцифрено ниво на NACE Rev. 2 (раздели)

Предварителните резултати се предават в рамките на 10 месеца от края на календарната година на референтния период.

4.

СТРОИТЕЛСТВО
Обща таблица
Код на серията

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4P

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: строителство
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: строителство
Годишна регионална статистическа информация: строителство
Годишна статистическа информация за единиците по видове дейност (KAU): строителство
Многогодишна статистическа информация за предприятията — нематериални инвестиции: строителство
Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с подизпълнители:
строителство
Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота: строителство
Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с подизпълнители по
класове по размер: строителство
Годишни предварителни резултати: строителство

Годишна статистическа информация за предприятията: строителство, посочена в приложение IV, раздел 4,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.
Серия 4A
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение IV, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 13 0 Брутна печалба от стоки за препродажба (подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9 — по избор)
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 12 0 Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в
което са получени (подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9 — по
избор)
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 21 3 Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в
процес на производство от частта
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
13 41 1 Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
15 12 0 Брутни инвестиции в земя
15 13 0 Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции
15 14 0 Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради
15 15 0 Брутни инвестиции в машини и оборудване
15 21 0 Продажби на материални инвестиционни стоки
16 11 0 Брой заети лица (1)
16 13 0 Брой служители (1)
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16 15 0
18 11 0
20 11 0
Ниво на разбивка по дейности

(1)

Брой часове, изработени от заетите лица
Оборот от основна дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2
Покупки на енергийни продукти

Трицифрено ниво (групи) NACE Rev.2 за характеристика 18 11 0
Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) NACE Rev. 2 за всички останали характеристики

Данните за характеристика 16120 Брой лица, работещи без заплащане, могат да бъдат предоставени от съответните органи. В
противен случай тази характеристика ще се изчисли като разлика между променливите 16110 и 16130. Данните ще бъдат считани
за поверителни, ако променливата 16110 или 16130, или ако и двете са поверителни.

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: строителство, посочена в
приложение IV, раздел 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.

Серия 4В
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер:
строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение IV, раздел 4, параграф 2:
11 11 0 Брой предприятия
Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 3:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 31 0 Разходи за персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
16 11 0 Брой заети лица
16 13 0 Брой служители
16 15 0 Брой часове, изработени от заетите лица

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250+, общо

Годишна регионална статистическа информация: строителство, посочена в приложение IV, раздел 4, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика.

Серия 4C
Наименование на серията

Годишна регионална статистическа информация: строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение IV, раздел 4, параграф 2:
11 21 0 Брой местни единици
Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 5:
13 32 0 Надници и заплати
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

L 86/187

L 86/188

BG

Ниво на разбивка по
региони

Официален вестник на Европейския съюз

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Годишна статистическа информация за единиците по видове дейност (KAU): строителство, посочена в
приложение IV, раздел 4, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.
Серия 4D
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за единиците по видове дейност (KAU):
строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 6:
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
13 32 0 Надници и заплати
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Многогодишна статистическа информация за предприятията — нематериални инвестиции: строителство,
посочена в приложение IV, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.
Серия 4E
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — нематериални
инвестиции: строителство

Първа референтна година

2009 г.

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение IV, раздел 4, параграф 4:
15 44 1 Инвестиции в закупен софтуер

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с подизпълнители: строителство, посочена в приложение IV, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 4F
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с
подизпълнители: строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 4:
23 11 0 Плащания на подизпълнители
23 12 0 Приходи от подизпълнение

Ниво на разбивка по дейности

Четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2
Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота: строителство,
посочена в приложение IV, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика.
Серия 4G
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — разбивка на оборота:
строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 4:
18 12 1 Оборот от промишлена дейност без строителство
18 12 2 Оборот от строителни дейности
18 16 0 Оборот от търговска и посредническа дейност (агенти)
18 15 0 Оборот от обслужващи дейности
18 31 0 Оборот от строителство на сгради (само подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9)
18 32 0 Оборот от гражданско строителство (само подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9)

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с подизпълнители по класове
по размер: строителство, посочена в приложение IV, раздел 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 4H
Наименование на серията

Многогодишна статистическа информация за предприятията — договаряне с
подизпълнители по класове по размер: строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Тригодишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение IV, раздел 4, параграф 4:
23 11 0 Плащания на подизпълнители
23 12 0 Приходи от подизпълнение

Ниво на разбивка по дейности

Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой заети лица: 0—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250+, общо

Годишни предварителни резултати: строителство, посочени в приложение IV, раздел 8 от Регламент (ЕО) № 295/
2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика.
Серия 4P
Наименование на серията

Годишни предварителни резултати: строителство

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздел F на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение IV, раздел 8:
11 11 0 Брой предприятия
12 11 0 Оборот
12 12 0 Производствена стойност
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 32 0 Надници и заплати
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица
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Трицифрено ниво (групи) на NACE Rev. 2
Двуцифрено ниво (подразделения) на NACE Rev. 2
Едноцифрено ниво (раздели) на NACE Rev. 2

Предварителните резултати се предават в рамките на 10 месеца от края на календарната година на референтния период.

5.

ЗАСТРАХОВАНЕ
Обща таблица
Код на серията

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по правна форма: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по държава на седалището на предприятието
майка: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на бруто начислени
премии: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на бруто технически
провизии: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по продукти: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка, включително и трети
държави: застраховане
Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по държави-членки:
застраховане

Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане, посочена в приложение V, раздел 4,
параграфи 3 и 4, и приложение I, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 5A
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 3

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност

11
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6

11
11
11
11

0
0
1
2

12 11 3
12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Брой предприятия
Оборот или бруто начислени премии
Бруто начислени директни премии
Бруто приети презастрахователни премии, начислени
премии
Бруто начислени директни премии, индивидуални
премии
Бруто начислени директни премии, премии по групови
договори
Бруто начислени директни премии, периодични премии
Бруто начислени директни премии, еднократни премии
Бруто начислени директни премии, премии от договори без бонуси
Бруто начислени директни премии, премии от договори с бонуси
Бруто начислени директни премии, премии от договори, по които инвестиционният риск се поема от
притежателите на полици
Разходи за персонал
Брой заети лица
Брутна промяна в провизиите за неизплатени премии

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,4,5,6
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32 12 0

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени от
нетехническата сметка

2,4,6

32 13 1

Брутни плащания по искове

1,2,4,5,6

32 13 4

Брутна промяна в провизиите за неизплатени обезщетения

1,2,4,5,6

32 14 0

Брутни оперативни разходи

1,2,4,5,6

32 15 0

Промяна в провизиите за изравняване

2,4,6

32 16 0

Други позиции в техническата сметка, брутна сума

1,2,4,5,6

32 17 0

Брутен баланс по техническата сметка (междинен
сбор I)

1,2,4,5,6

32 18 0

Баланс на презастраховането

1,2,4,5,6

32 18 1

Дял на презастрахователите в бруто начислените
премии

1,2,4,5,6

32 18 3

Дял на презастрахователите в брутната промяна в
провизиите за неизплатени премии

1,2,4,5,6

32 18 5

Дял на презастрахователите в брутните плащания по
искове

1,2,4,5,6

32 18 6

Дял на презастрахователите в брутната промяна в
провизиите за неизплатени обезщетения

1,2,4,5,6

32 18 7

Презастрахователни комисионни и участие в печалбата

1,2,3,4,5,6

32 18 8

Дял на презастрахователите в брутната сума на другите
позиции в техническата сметка

1,2,4,5,6

32 19 0

Нетен баланс по техническата сметка (междинен
сбор II)

1,2,4,5,6

32 22 0

Приходи от инвестиции

1,5

32 23 0

Нереализирана печалба от инвестиции

1,5

32 25 0

Брутна промяна в провизиите за животозастраховане

1,5

32 27 0

Разходи по инвестициите

1,5

32 28 0

Нереализирана загуба от инвестиции

1,5

32 29 0

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени
към нетехническата сметка

1,5

32 33 4

Дял на презастрахователите в брутната промяна в
провизиите за животозастраховане

1,5

32 42 0

Приходи от инвестиции

1,2,3,4

32 43 0

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени от
техническата сметка за животозастраховане

1,3

32 44 0

Разходи по инвестициите

1,2,3,4

32 45 0

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени
към техническата сметка за застраховане, различно от
животозастраховане

2,3,4

32 46 0

Други приходи

1,2,3,4

32 47 0

Други такси, включително корекции на стойността

1,2,3,4

32 48 0

Печалба или загуба от обичайната дейност

1,2,3,4

32 49 0

Извънредна печалба или загуба

1,2,3,4

32 50 0

Общо данъци

1,2,3,4

32 51 0

Печалба или загуба за финансовата година

1,2,3,4

32 61 1

Общо комисионни за застрахователната дейност

1,2,3,4

32 61 2

Комисионни за пряка застрахователна дейност

1,2,3

32 61 4

Външни разходи за стоки и услуги

1,2,3,4

32 61 5

Външни и вътрешни разходи за управление на искове

1,2,4,5,6

32 61 6

Разходи по придобиване

1,2,4,5,6

32 61 7

Административни разходи

1,2,4,5,6

32 61 8

Бруто други технически разходи

1,2,4,5,6

32 61 9

Разходи за управление на инвестициите

1,2,4,5,6

32 71 1

Приходи от дялови участия

1,2,4,5,6

32 71 3

Приходи от земя и сгради

1,2,4,5,6

32 71 4

Приходи от други инвестиции

1,2,4,5,6

32 71 5

Разходи за ново разпределяне на инвестициите

1,2,4,5,6

32 71 6

Печалба от реализацията на инвестиции

1,2,4,5,6

32 72 1

Разходи за управление на инвестициите, вкл. лихва

1,2,4,5,6
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32 72 2

Корекции на стойността на инвестициите

1,2,3,4,5,6

32 72 3

Загуби от реализацията на инвестициите

1,2,3,4,5,6

36 11 0

Земя и сгради

1,2,3,4

36 11 1

Земя и сгради, заети от застрахователно предприятие за
собствените му дейности

1,2,3,4

36 12 0

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия

1,2,3,4

36 12 1

Акции в свързани предприятия и дялови участия

1,2,3,4

36 12 2

Дългови ценни книжа и заеми на свързани предприятия и предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие

1,2,3,4

36 13 0

Други финансови инвестиции

1,2,3,4

36 13 1

Акции и други ценни книжа с променлива доходност и
дялове в доверителни фондове

1,2,3,4

36 13 2

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с
постоянна доходност

1,2,3,4

36 13 3

Дялове в инвестиционни пулове

1,2,3,4

36 13 4

Ипотечни заеми

1,2,3,4

36 13 5

Други заеми

1,2,3,4

36 13 6

Други (включително депозити в кредитни институции)

1,2,3,4

36 14 0

Депозити в прехвърлящи застрахователи

1,2,3,4

36 20 0

Инвестиции в полза на притежатели на полици за
животозастраховане, които носят инвестиционния
риск

1,3

36 30 0

Балансов отчет — общо

1,2,3,4

37 10 0

Общо капитал и резерви

1,2,3,4

37 11 0

Записан капитал или еквивалентни фондове

1,2,3,4

37 12 0

Премии от емисии, преоценъчен резерв, резерв

1,2,3,4

37 20 0

Подчинени пасиви

1,2,3,4

37 31 0

Бруто провизии за неизплатени премии

1,2,4,5,6

37 32 0

Бруто провизии за животозастраховане

1,2,4,5,6

37 33 0

Бруто провизии за неизплатени обезщетения

1,2,4,5,6

37 33 1

Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани
с пряката дейност

2,6

37 34 0

Бруто провизии за бонуси и рабати

1,2,3,4

37 35 0

Провизии за изравняване

1,2,3,4

37 36 0

Бруто други технически провизии

1,2,3,4

37 37 0

Бруто технически провизии за полици за животозастраховане, при които инвестиционният риск се
поема от притежателя на полицата

1,3,4

37 30 1

Общо нетни технически провизии

1,2,3,4

37 41 0

Облигационни заеми

1,2,3,4

37 42 0

Задължения към кредитни институции

1,2,3,4

Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 4
32 13 2

Бруто плащания на обезщетения за щети, настъпили
през текущата счетоводна година

2,4,6

32 16 1

Други технически приходи, нетен размер

1,2,4,5,6

32 16 2

Нетни промени в други технически провизии, които не
са включени в другите позиции

1,2,4,5,6

32 16 3

Бонуси и рабати, нетен размер

1,2,4,5,6

32 16 4

Други технически разходи, нетен размер

1,2,4,5,6

36 11 2

Земя и сгради (текуща стойност)

1,2,3,4

36 12 3

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия
(текуща стойност)

1,2,3,4

36 13 8

Други финансови инвестиции (текуща стойност)

1,2,3,4
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36 21 0

Инвестиции в полза на притежатели на полици за
животозастраховане, които носят инвестиционния
риск — земя и сгради
36 22 0 Инвестиции в полза на притежатели на полици за
животозастраховане, които носят инвестиционния
риск — други финансови инвестиции
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на
пълно работно време
Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Предприятия, извършващи животозастраховане
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане
Предприятия, извършващи смесено застраховане
Специализирани презастрахователни предприятия
Животозастраховане на предприятията, извършващи смесено
застраховане
Застрахователната дейност, различна от животозастраховане,
на предприятията, извършващи смесено застраховане (включително и дейността на поемащите застрахователи)

Общо
Годишна статистическа информация за предприятията по правна форма: застраховане, посочена в
приложение V, раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика
Серия 5В
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по правна
форма: застраховане

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 3

11 11 1 Брой предприятия, разбити по правен статут
32 11 4 Бруто начислени премии, разбити по правен статут
Характеристика от приложение V, раздел 4, параграф 4
37 10 1 Общо капитал и резерви, разбити по правен статут
Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност
1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,3,4

Предприятия, извършващи животозастраховане
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане
Предприятия, извършващи смесено застраховане
Специализирани презастрахователни предприятия
Животозастраховане на предприятията, извършващи смесено
застраховане
Застрахователната дейност, различна от животозастраховане,
на предприятията, извършващи смесено застраховане (включително и дейността на поемащите застрахователи)

Общо
Разбивка по правен статут

1.
2.
3.
4.
Общо

Акционерни дружества
Взаимозастрахователни предприятия
Клонове на застрахователни предприятия с централен офис в
държава, която не е членка на ЕИП
Други

Годишна статистическа информация за предприятията по държава на седалището на предприятието майка:
застраховане, посочена в приложение V, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
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Серия 5C
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по държава
на седалището на предприятието майка: застраховане

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 3

11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Брой предприятия, разбити по държава на седалището
на предприятието майка
Бруто начислени директни премии, разбити по
държава на седалището на предприятието майка
Бруто приети презастрахователни премии, начислени
премии, разбити по държава на седалището на
предприятието майка
Дял на презастрахователите в бруто начислени премии,
разбити по държава на седалището на предприятието
майка

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Предприятия, извършващи животозастраховане
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане
Предприятия, извършващи смесено застраховане
Специализирани презастрахователни предприятия
Животозастраховане на предприятията, извършващи смесено
застраховане
Застрахователната дейност, различна от животозастраховане,
на предприятията, извършващи смесено застраховане (включително и дейността на поемащите застрахователи)

Общо
Разбивка по държава на
седалището на предприятието майка

1.
2.
Общо

Предприятие майка, разположено в държавата-членка на
произход
Предприятие майка, разположено в други държави

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на бруто начислени премии:
застраховане, посочена в приложение V, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
Серия 5D
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове
по размер на бруто начислени премии: застраховане

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристика от приложение V, раздел 4, параграф 3

11 11 2
Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.
2.
3.
Общо

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой предприятия, разбити по класове по размер на
бруто начислени премии

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност
1,2,3

Предприятия, извършващи животозастраховане
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане
Предприятия, извършващи смесено застраховане

Бруто начислени премии (в милиони EUR):
<5, 5—50, 51—250, 251—500, 501—1 000, > 1 000, Общо

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер на бруто технически
провизии: застраховане, посочена в приложение V, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

31.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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Серия 5E
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове
по размер на бруто технически провизии: застраховане

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристика от приложение V, раздел 4, параграф 3

11 11 3

Брой предприятия, разбити по класове по размер на
бруто технически провизии

Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.

Ниво на разбивка по класове по размер

Бруто технически провизии (в милиони EUR):
<50, 50-500, 501-2 500, 2 501-5 000, 5 001-10 000, > 10 000,
Общо

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност
1

Предприятия, извършващи животозастраховане

Годишна статистическа информация за предприятията по продукти: застраховане, посочена в приложение V,
раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика

Серия 5F
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по продукти: застраховане

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 3

33 11 1

Характеристики по избор

Бруто начислени премии в рамките на пряка дейност
по продукти (въз основа на КПД)
33 12 1 Дял на презастрахователите в начислените бруто преки
премии по продукти (въз основа на КПД)
33 13 1 Брутна стойност на изплатените обезщетения в рамките
на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)
33 14 1 Брутни оперативни разходи в рамките на пряка
дейност по продукти (въз основа на КПД)
33 15 1 Баланс на презастраховането в рамките на пряка
дейност по продукти (въз основа на КПД)
Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 4
37 33 3 Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани
с пряката дейност, по продукти
39 10 0 Брой договори, неизпълнени в края на счетоводната
година, свързани с пряка дейност за всички индивидуални договори за животозастраховане и за следните
продукти: несвързани животозастрахователни услуги и
КПД 65.12.1, 65.12.4 и 65.12.5
39 20 0 Брой застраховани лица в края на счетоводната година,
свързани с пряка дейност за всички договори за
групово животозастраховане и за следния продукт:
КПД 65.12.1
39 30 0 Брой застраховани превозни средства в края на
счетоводната година, свързани с пряка дейност, за
следния продукт: КПД 65.12.2
39 40 0 Бруто застрахователна сума в края на счетоводната
година, свързана с пряка дейност, за следните
продукти: несвързани животозастрахователни услуги
и застраховане на обратното изкупуване на капитала

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6

1,2,5,6

2,6
1,5
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39 50 0
Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.
2.
5.
6.

Брой искове през счетоводната година, свързани с
пряка дейност, за следния продукт: КПД 65.12.2

31.3.2009 г.

2,6

Предприятия, извършващи животозастраховане
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане
Животозастраховане на предприятията, извършващи смесено
застраховане
Застрахователната дейност, различна от животозастраховане,
на предприятията, извършващи смесено застраховане (включително и дейността на поемащите застрахователи)

Общо
Разбивка по продукти

КПД + допълнителна разбивка на животозастраховането
За характеристики 33111 и 33121 Предприятия от вид 1 и 5
65.11.0a Несвързани животозастрахователни услуги
65.11.0b Свързани животозастрахователни услуги
65.11.0c Тонтини
65.11.0d Застраховане на обратното изкупуване на капитала
65.11.0e Друго животозастраховане
65.11.0f Групово допълнително пенсионно осигуряване
65.12.1
Застраховане срещу злополуки и заболяване
65.11+65.12.1 Общо животозастраховане
За характеристики 33111, 33121, 33131, 33141, 33151, 37333,
Предприятия от вид 2 и 6
65.12.1
Застраховане срещу злополуки и заболяване
65.12.2
Застраховане на автомобили
65.12.21 Застраховане за „Гражданска отговорност“ на автомобили
65.12.29 Други услуги по застраховане на автомобили
65.12.3
Морско застраховане, застраховане на въздухоплавателни и други превозни средства
65.12.4
Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия
65.12.5
Застраховане за „Обща гражданска отговорност“
65.12.6
Застраховане на кредити и гаранции
65.12.7
Застраховане за помощ при пътуване, правни разноски
и финансови загуби
65.12.9
Друго застраховане, без животозастраховане
65.12
Общо застраховане, без животозастраховане
За характеристика 39100
65.11a
Индивидуални договори за животозастраховане
65.11.0a Несвързани животозастрахователни услуги
65.12.1
Застраховане срещу злополуки и заболяване
65.12.4
Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия
65.12.5
Застраховане за „Обща гражданска отговорност“
За характеристика 39200
65.11b
Групови договори за животозастраховане
65.12.1
Застраховане срещу злополуки и заболяване
За характеристика 39300
65.12.2
Застраховане на автомобили
За характеристика 39400
65.11.0a Несвързани животозастрахователни услуги
65.11.0d Застраховане на обратното изкупуване на капитала
За характеристика 39500
65.12.2
Застраховане на автомобили

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка, включително и трети
държави: застраховане, посочена в приложение V, раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 5G
Наименование
на
серията
Първа
референтна
година
Честота

Годишна статистическа информация за предприятията по географска
разбивка, включително и трети държави: застраховане
2008 г.
Годишна

31.3.2009 г.

BG

Обхват на дейността
Характеристики

Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

Географска разбивка

Официален вестник на Европейския съюз

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3
Характеристика от приложение V, раздел 4, параграф 3

11 41 0 Общ брой и местоположение на клоновете в други страни
Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 4
34 11 0 Географска разбивка — общо — бруто начислени директни
премии
34 12 0 Географска разбивка — общо — бруто презастрахователни
премии приети, премии начислени
34 13 0 Географска разбивка — общо — дял на презастрахователите
в бруто начислени премии
1.
Предприятия, извършващи животозастраховане
2.
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от
животозастраховане
3.
Предприятия, извършващи смесено застраховане
4.
Специализирани презастрахователни предприятия
5.
Животозастраховане на предприятията, извършващи смесено
застраховане
6.
Застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на
предприятията, извършващи смесено застраховане (включително и
дейността на поемащите застрахователи)
Общо
(1) За променливата 11410
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. В други държави от ЕИП
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. USA
31. Japan
32. В други трети държави (останалата част от света)
Общо
(2) За променливите 34110, 34120 и 34130
1.
В държавата-членка, където е установен централният офис
2.
В други държави-членки
3.
В други държави на ЕИП
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
USA
6.
Japan
7.
В други трети държави (останалата част от света)
Общо

L 86/197

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност
1,2,3
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по държави-членки:
застраховане, посочена в приложение V, раздел 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

L 86/198
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31.3.2009 г.

Серия 5H

Наименование на
серията

Годишна статистическа информация за предприятията по географска
разбивка по държави-членки: застраховане

Първа референтна
година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички дейности, които са в обхвата на подразделение 65 на NACE
Rev.2, с изключение на група 65.3

Характеристики

Характеристики от приложение V, раздел 4, параграф 3

Вид застрахователно предприятие или
застрахователна
дейност

34 31 1

Бруто начислени директни премии по продукти (въз основа
на КПД) и по държави-членки, географска разбивка на
дейността при действие на правото на установяване

1,2,5,6

34 32 1

Бруто начислени директни премии по продукти (въз основа
на КПД) и по държави-членки, географска разбивка на
дейността при действие на правото на свободно предоставяне на услуги

1,2,5,6

Разбивка по вид предприятие или застрахователна дейност

1.
2.
5.
6.

Предприятия, извършващи животозастраховане
Предприятия, извършващи застрахователна дейност, различна от
животозастраховане
Животозастраховане на предприятията, извършващи смесено
застраховане
Застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на
предприятията, извършващи смесено застраховане (включително и
дейността на поемащите застрахователи)

Общо
Географска разбивка

1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
31. ЕИП (с изключение на предоставящата информация държава)
Общо

31.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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Разбивка по продукти

6.

КПД + допълнителна разбивка на животозастраховането
За вид 1 и 5
65.11.0a Несвързани животозастрахователни услуги
65.11.0b Свързани животозастрахователни услуги
65.11.0c Тонтини
65.11.0d Застраховане на обратното изкупуване на капитала
65.11.0e Друго животозастраховане
65.11.0f Групово допълнително пенсионно осигуряване
65.12.1
Застраховане срещу злополуки и заболяване
Общо
За вид 2 и 6
65.12.1
Застраховане срещу злополуки и заболяване
65.12.2
Застраховане на автомобили
65.12.3
Морско застраховане, застраховане на въздухоплавателни и
други превозни средства
65.12.4
Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
65.12.5
Застраховане за „Обща гражданска отговорност“
65.12.6
Застраховане на кредити и гаранции
65.12.7
Застраховане за помощ при пътуване, правни разноски и
финансови загуби
65.12.9
Друго застраховане, без животозастраховане
Общо

КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ
Обща таблица
Код на серията

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по правна форма: кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по държава на седалището на предприятието
майка: кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по категории кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по продукти: кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по държави-членки на
ЕИП: кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка в държави извън ЕИП:
кредитни институции
Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по държави-членки на
ЕС и останалата част от света: кредитни институции
Годишна регионална статистическа информация за предприятията: кредитни институции

Годишна статистическа информация за предприятията: кредитни институции, посочена в приложение VI,
раздел 4 и приложение I, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика

Серия 6A
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: кредитни институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VI, раздел 4
11 11 0 Брой предприятия
11 21 0 Брой местни единици
12 12 0 Производствена стойност
12 15 0 Добавена стойност към факторна себестойност
13 31 0 Разходи за персонал
13 11 0 Общо покупки на стоки и услуги
15 11 0 Брутни инвестиции в материални активи
16 11 0 Брой заети лица
16 11 2 Брой заети жени

L 86/199

L 86/200

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16
16
16
42
42

Брой служители
Брой служители от женски пол
Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време
Вземания за лихви и подобни приходи
Вземания за лихви и подобни приходи, произтичащи от ценни книжа с
постоянна доходност
42 12 0 Дължими лихви и подобни задължения
42 12 1 Дължими лихви и подобни задължения, свързани с емитирани дългови
ценни книжа
42 13 0 Приходи от ценни книжа
42 13 1 Приходи от акции и други ценни книжа с променлива доходност
42 14 0 Вземания от комисионни
42 15 0 Дължими комисионни
42 20 0 Нетна печалба или загуба от финансови операции
42 31 0 Други оперативни приходи
42 32 0 Общи административни разходи
42 32 2 Други административни разходи
42 33 0 Други оперативни разходи
42 35 0 Корекции на стойността и ново разпределяне на кредити и аванси и
провизии за евентуални пасиви и задължения
42 36 0 Други корекции на стойността и нови разпределения
42 40 0 Печалба или загуба от обичайната дейност
42 50 0 Извънредна печалба или загуба
42 51 0 Общо данъци (данък върху печалбата или загубата от обичайната дейност,
данък върху извънредната печалба или загуба, други данъци)
42 60 0 Печалба или загуба за финансовата година
43 11 0 Предоставени кредити и аванси на клиенти
43 21 0 Задължения към клиенти
43 29 0 Общо капитали и резерви
43 30 0 Общ баланс
47 13 0 Брой терминални устройства (АТМ), притежавани от кредитните институции
Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
Ниво на разбивка по дейности

13
13
14
11
11

0
6
0
0
1

Класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо кредитни институции

Годишна статистическа информация за предприятията по правна форма: кредитни институции, посочена в
приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика

Серия 6В
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по правна форма: кредитни
институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VI, раздел 4
11 11 1 Брой предприятията, разбити по правен статут
43 32 0 Общ баланс, разбит според правния статут

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Разбивка по правна форма

1.
Акционерни дружества
2.
Кооперативни предприятия
3.
Публични предприятия
4.
Клонове на предприятия с централен офис в държава, която не е членка на ЕИП
5.
Други
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията по държава на седалището на предприятието майка:
кредитни институции, посочена в приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Серия 6C
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по държава на седалището на
предприятието майка: кредитни институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VI, раздел 4
11 11 4 Брой предприятия, разбити по държава на седалището на предприятието
майка
43 31 0 Общ баланс, разбит според местонахождението на предприятието майка

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Разбивка по държава на
седалището на предприятието майка

1.
Предприятие майка, разположено в държавата-членка на произход
2.
Предприятие майка, разположено в други държави
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията по категории кредитни институции, посочена в
приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика

Серия 6D
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по категории кредитни
институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VI, раздел 4
11 11 7 Брой предприятия, разбити по категории кредитни институции
16 11 1 Брой заети лица, разбит по категории кредитни институции

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Разбивка по категории кредитни институции

1.
Лицензирани банки
2.
Специализирани кредитни институции
3.
Други кредитни институции
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: кредитни институции,
посочена в приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно
структурната бизнес статистика

Серия 6E
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по класове по размер: кредитни
институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VI, раздел 4
11 11 6 Брой предприятия, разбити по класове по размер на общия баланс

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

L 86/201

L 86/202
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Ниво на разбивка по класове по размер

Официален вестник на Европейския съюз

Общ баланс в края на счетоводната година
1.
> 99 999 млн. евро
2.
10 000—99 999 млн. евро
3.
1 000—9 999 млн. евро
4.
100—999 млн. евро
5.
< 100 млн. евро
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията по продукти: кредитни институции, посочена в
приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика
Серия 6F
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по продукти: кредитни
институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики по избор

Характеристики от приложение VI, раздел 4
44 11 0 Вземания за лихви и подобни приходи, разбити по (под)категории на КПД
44 12 0 Дължими лихви и подобни задължения, разбити по (под)категории на КПД
44 13 0 Вземания от комисионни, разбити по (под)категории на КПД
44 14 0 Дължими комисионни, разбити по (под)категории на КПД
47 11 0 Брой сметки, разбити по (под)категории на КПД
47 12 0 Брой предоставени кредити и аванси на клиенти, разбити по (под)категории
на КПД

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Разбивка по продукти

(Под)категории на КПД
64.19.11 Услуги, свързани с влогове на корпоративни и институционални вложители
64.19.12 Услуги, свързани с влогове на други вложители
64.19.21 Услуги по предоставяне на междуотраслови кредити от парични
институции
64.19.22 Услуги по предоставяне на потребителски кредит от парични институции
64.19.23 Услуги по предоставяне на кредит от парични институции срещу ипотека
на жилищна собственост
64.19.24 Услуги по предоставяне на кредит от парични институции срещу ипотека
на нежилищна собственост
64.19.25 Услуги по предоставяне на търговски кредит от парични институции без
ипотека
64.19.26 Услуги по кредитни карти, предоставяни от парични институции
64.19.29 Други услуги по предоставяне на кредити от парични институции
64.19.30 Други услуги по парично посредничество, н.в.д.
64.91.10 Услуги по финансов лизинг
64.92.11 Услуги по предоставяне на междуотраслови кредити от институции,
различни от паричните институции
64.92.12 Услуги по предоставяне на потребителски кредит от институции, различни
от паричните институции
64.92.13 Услуги по предоставяне на кредит срещу ипотека на жилищна собственост
от институции, различни от паричните институции
64.92.14 Услуги по предоставяне на кредит срещу ипотека на нежилищна
собственост от институции, различни от паричните институции
64.92.15 Услуги по предоставяне на кредити без ипотека от институции, различни от
паричните институции
64.92.16 Услуги по кредитни карти, предоставяни от институции, различни от
паричните институции
64.92.19 Други услуги по предоставяне на кредити от институции, различни от
паричните институции, н.в.д.
64.99.1
Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, н.в.д.
66.12
Посреднически услуги по сделки с ценни книжа и стоки
66.19
Други спомагателни услуги, свързани с финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.21
Услуги по оценяване на застрахователни рискове и щети
66.22
Услуги на застрахователни брокери и агенти
66.29
Други спомагателни услуги в застраховането и допълнителното пенсионно
осигуряване
66.30
Услуги по управление на фондове
Общо

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по държави-членки на ЕИП:
кредитни институции, посочена в приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 6G
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по
държави-членки на ЕИП: кредитни институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VI, раздел 4
45 11 0 Географска разбивка на общия брой клонове в ЕИП
45 21 0 Географска разбивка на вземания за лихви и подобни приходи
45 22 0 Географска разбивка на общия баланс
Характеристики от приложение VI, раздел 4
45 31 0 Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи,
генерирани от дейност въз основа на свободата за предоставяне на бизнес
услуги (в други държави в рамките на ЕИП)
Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Характеристики по избор

Ниво на разбивка по дейности
Географска разбивка

(1)

Географска разбивка по държави-членки на ЕИП (1):
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Общо ЕИП (без държавата, която предоставя информацията)

Този елемент от информацията не се съобщава за държавата, която предоставя информацията.

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка в държави извън ЕИП:
кредитни институции, посочена в приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 6H
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка в
държави извън ЕИП: кредитни институции

Първа референтна година

2008 г.

L 86/203

L 86/204
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Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VI, раздел 4
11 41 1

Характеристики по избор

Общ брой клонове, разбит по местонахождение в държави извън ЕИП

Характеристики от приложение VI, раздел 4
45 41 0
45 42 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи,
генерирани от дейност на клонове (в държави извън ЕИП)
Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи,
генерирани от дейност въз основа на свободата за предоставяне на бизнес
услуги (в държави извън ЕИП)

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Географска разбивка

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
USA
Japan
В други трети държави (останалата част от света)
Общо държави извън ЕИП

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по държави-членки на ЕС и
останалата част от света: кредитни институции, посочена в приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/
2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 6I

Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка по
държави-членки на ЕС и останалата част от света: кредитни институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VI, раздел 4
11 51 0

Общ брой финансови дъщерни дружества, разбити по местонахождение в
други страни

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Географска разбивка

Географска разбивка по държави-членки на ЕС (1) и останалата част от света:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
В други държави от ЕИП
Schweiz/Suisse/Svizzera
USA
Japan
В други трети държави (останалата част от света)
Общо за света (с изключение на държавата, която предоставя информацията)

Този елемент от информацията не се съобщава за държавата, която предоставя информацията.

Годишна регионална статистическа информация за предприятията: кредитни институции, посочена в
приложение VI, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика

Серия 6J
Наименование на серията

Годишна регионална статистическа информация за предприятията: кредитни институции

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VI, раздел 4
11 21 0
16 11 0

Характеристики по избор

Характеристика от приложение VI, раздел 4
13 32 0

7.

Брой местни единици
Брой заети лица
Надници и заплати

Ниво на разбивка по дейности

Всички кредитни институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2; общо
кредитни институции

Ниво на разбивка по
региони

NUTS1
NUTS0

ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Обща таблица
Код на серията

7A
7B
7C
7D
7E
7F

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията: автономни пенсионни фондове
Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по класове по размер на инвестициите:
автономни пенсионни фондове
Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по класове по размер относно броя на
членовете: автономни пенсионни фондове
Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по валута: автономни пенсионни
фондове
Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка: автономни пенсионни
фондове
Годишна статистическа информация за предприятията: неавтономни пенсионни фондове

Годишна статистическа информация за предприятията: автономни пенсионни фондове, посочена в
приложение VII, раздел 4, параграф 2 и приложение I, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

Серия 7A

Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: автономни пенсионни фондове

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Група 65.3 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристики от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
11
12
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00

0
0
1
2
3
4
5

48 00 6
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48

00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14

7
0
1
1
2
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
48
48
48
48
48
48
48
48

15
16
17
18
10
10
10
13
13

0
0
0
0
0
1
4
1
2

48
48
48
48
48
48
16
48
48

13
13
20
30
40
50
11
70
70

3
4
0
0
0
0
0
0
1

48 70 2
48
48
48
48

70
70
70
70

3
4
5
6

Брой предприятия
Оборот
Пенсионни вноски за получаване от членовете
Пенсионни вноски за получаване от работодателите
Входящи трансфери
Други пенсионни вноски
Пенсионни вноски към схеми с предварително определен размер на
пенсията
Пенсионни вноски към схеми за пенсионни плащания в зависимост от
постигнатата доходност
Пенсионни вноски към хибридни схеми
Приходи от инвестиции (пенсионни фондове)
Капиталови печалби и загуби
Застрахователни обезщетения за получаване
Други доходи (пенсионни фондове)
Производствена стойност
Добавена стойност към факторна себестойност
Общо разходи за пенсии
Редовни пенсионни плащания
Пенсионни плащания във вид на договорни суми
Изходящи трансфери
Нетна промяна в техническите провизии (резерви)
Застрахователни премии за изплащане
Общо опериращи разходи
Общо покупки на стоки и услуги
Разходи за персонал
Брутни инвестиции в материални активи
Общо данъци
Земя и сгради (пенсионни фондове)
Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия (пенсионни фондове)
Акции и други ценни книжа с променлива доходност
Дялове в предприятия за колективни инвестиции в прехвърлими ценни
книжа
Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност
Дялове в инвестиционни пулове (пенсионни фондове)
Ипотечни кредити и други заеми, които не са включени на друго място
Други инвестиции
Общо инвестиции в пенсионни фондове
Общо инвестиции, направени в „спонсориращо предприятие“
Общо инвестиции, оценени по пазарна стойност
Акции, търгувани на регулиран пазар
Акции, търгувани на регулиран пазар, специализиран за малки и средни
предприятия
Некотирани акции
Други ценни книжа с променлива доходност
Други активи
Собствен капитал и резерви
Нетни технически провизии (пенсионни фондове)
Други пасиви
Брой заети лица
Брой членове
Брой членове, внасящи при схеми с предварително определен размер на
пенсията
Брой членове, внасящи при схеми за пенсионни плащания в зависимост от
постигнатата доходност
Брой членове, внасящи при хибридни схеми
Брой активни членове
Брой членове, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права
Брой пенсионери

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Характеристики (по избор)
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Характеристики от приложение I, раздел 4, параграф 4:
12 17 0 Брутен опериращ излишък
13 13 1 Плащания за агенции за набиране на персонал
13 32 0 Надници и заплати
13 33 0 Разходи за социална сигурност
16 14 0 Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време
Характеристики от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
11 61 0 Брой пенсионни схеми
12 14 0 Добавена стойност към базисни цени
48 15 1 Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност, издадени от
държавната администрация
48 15 2 Други облигации и ценни книжа с постоянна доходност

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по класове по размер на инвестициите:
автономни пенсионни фондове, посочена в приложение VII, раздел 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 7B
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по класове по размер на
инвестициите: автономни пенсионни фондове

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Група 65.3 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
11 11 8 Брой предприятия, разбити по размер на инвестициите

Ниво на разбивка по класове по размер

Класове по размер на инвестициите:
1.
> 5 000 млн. евро
2.
2 501—5 000 млн. евро
3.
501—2 500 млн. евро
4.
50—500 млн. евро
5.
< 50 млн. евро
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по класове по размер относно броя на
членовете: автономни пенсионни фондове, посочена в приложение VII, раздел 4, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 7C
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по класове по размер
относно броя на членовете: автономни пенсионни фондове

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Група 65.3 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
11 11 9 Брой предприятия, разбити по класове по размер относно броя на
членовете

Ниво на разбивка по класове по размер

Класове по размер относно броя на членовете:
1.
> 100 000 членове
2.
10 001—100 000 членове
3.
1 001—10 000 членове
4.
101—1 000 членове
5.
50—100 членове
6.
> 50 членове
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по валута: автономни пенсионни фондове,
посочена в приложение VII, раздел 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно структурната бизнес статистика

L 86/207

L 86/208
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Серия 7D
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по валута: автономни
пенсионни фондове

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Група 65.3 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
48 64 0 Общо инвестиции, разбити по евро и не-евро компоненти

Разбивка по валута

1.
Евро
2.
Други
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка: автономни пенсионни
фондове, посочена в приложение VII, раздел 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент
и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 7E
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията по географска разбивка:
автономни пенсионни фондове

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Група 65.3 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
48 61 0 Географска разбивка на оборота
Характеристики от приложение VII, раздел 4, параграф 2:
48 62 0 Акции и други ценни книжа с променлива доходност, разбити по
местоположение
48 63 0 Общо инвестиции, разбити по местоположение

Характеристики (по избор)

Географска разбивка

1.
Страната на произход
2.
Други държави от ЕС
3.
Други държави от ЕИП
4.
САЩ и Канада
5.
Япония
6.
Останалата част от света
Общо

Годишна статистическа информация за предприятията: неавтономни пенсионни фондове, посочена в
приложение VII, раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно
структурната бизнес статистика

Серия 7F
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията: неавтономни пенсионни
фондове

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от B до N и подразделение 95 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VII, раздел 4, параграф 3:
11 15 0 Брой предприятия с неавтономни пенсионни фондове
Характеристика от приложение VII, раздел 4, параграф 3:
48 08 0 Оборот на неавтономни пенсионни фондове

Характеристики по избор
Ниво на разбивка по дейности

Равнище раздел + подразделение 95 на NACE Rev.2; Общо стопански дейности

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG
8.

БИЗНЕС УСЛУГИ
Обща таблица
Код на серията

8A
8B
8C
8D
8E
8F

Наименование

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по вид продукт: дейности от
подразделение 62, групи 58.2, 63.1, 73.1 и подразделение 78 на NACE Rev.2
Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по местопребиваване на клиента:
дейности от подразделение 62, групи 58.2, 63.1, 73.1 и подразделение 78 на NACE Rev.2
Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по вид
продукт: дейности от групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev.2
Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по
местопребиваване на клиента: дейности от групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev.2
Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по вид
продукт: дейности от групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE Rev.2
Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по
местопребиваване на клиента: дейности от групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE Rev.2

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по вид продукт: дейности от подразделение 62, групи 58.2, 63.1, 73.1 и подразделение 78 на NACE Rev.2, посочена в приложение VIII, раздел 4,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика

Серия 8А
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по вид продукт:
дейности от подразделение 62, групи 58.2, 63.1, 73.1 и подразделение 78 на NACE
Rev.2

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Подразделение 62, групи 58.2, 63.1 и 73.1 и подразделение 78 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VIII, раздел 4, параграф 2
12110
Оборот (единствено за предприятия с 20 или повече заети лица)

Ниво на разбивка по дейности

Подразделения 62 и 78 на NACE Rev. 2
Групи 58.2, 63.1 и 73.1 на NACE REV.2

Ниво на разбивка по вид
продукт

КПД
За подразделение 62 и групи 58.2 и 63.1 на NACE REV.2 (дейности в областта на
информационните технологии)
58.21
Услуги по издаване на компютърни игри
58.29
Услуги по издаване на други програмни продукти (софтуер)
58.29.1+58.29.2 Системен софтуер, на материален носител; Приложен софтуер, на
материален носител
58.29.3+58.29.4 Софтуер, заредим по електронен път (downloads); софтуер онлайн
58.29.5
Услуги, свързани с получаване на право на използване на
компютърен софтуер
62.01
Услуги по компютърно програмиране
62.02
Консултантски услуги, свързани с информационни технологии
62.03
Услуги по управление и обслужване на компютърни средства и
системи
62.09
Други услуги в областта на информационните технологии
63.11
Услуги по обработка на данни, хостинг и други
63.12
Съдържание на уеб портали
95.11
Услуги по поправка и ремонт на компютри и периферни устройства
ПРЕПРОДАЖБА
OTH
ОБЩО

Препродажба (следва да включва и двата вида препродажба (на едро
и дребно) на софтуер, който не е разработен от предприятието, както
и препродажба на хардуер, който не е произведен от предприятието)
Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За група 73.1 на NACE REV.2 (Рекламна дейност)
73.11.1
Услуги на рекламни агенции
73.11.11
Комплексни услуги, свързани с рекламата
73.11.12
Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали
по пощата
73.11.13
Услуги по планиране и създаване на реклама
73.11.19
Други рекламни услуги

L 86/209

L 86/210
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73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
OTH
ОБЩО

Посреднически услуги на медийно време и място за реклама
Посреднически услуги по продажба на място за реклама в печатни
издания
Посреднически услуги по продажба на място или време за реклама в
радиото или телевизията
Посреднически услуги по продажба на място или време за реклама в
интернет
Продажба на реклама, свързана със събития
Посреднически услуги по продажба на друг вид място или време за
реклама
Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За подразделение 78 на NACE REV.2 (Дейности по наемане и предоставяне на работна
сила)
78.10.1
Посреднически услуги на агенции по наемане на работа
78.10.11
Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал
78.10.12
Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на персонал,
различен от ръководен и висококвалифициран персонал
78.20.1
Услуги по предоставяне на работна сила за временна заетост
78.20.11
Услуги по временно наемане на персонал в областта на компютърните технологии и далекосъобщенията
78.20.12
Услуги по временно наемане на спомагателен персонал за работа в
офиси
78.20.13
Услуги по временно наемане на персонал в областта на търговията
78.20.14
Услуги по временно наемане на персонал в областта на транспорта,
складирането, логистиката и промишлеността
78.20.15
Услуги по временно наемане на персонал за хотелиерството и
ресторантьорството
78.20.16
Услуги по временно наемане на медицински персонал
78.20.19
Услуги по временно наемане на друг персонал
78.30.1
Други услуги по предоставяне на работна сила
OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по местопребиваване на клиента: дейности
от подразделение 62, групи 58.2, 63.1, 73.1 и подразделение 78 на NACE Rev.2, посочена в приложение VIII,
раздел 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика
Серия 8B
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за предприятията, разбита по местопребиваване на
клиента: дейности от подразделение 62, групи 58.2, 63.1, 73.1 и подразделение 78 на
NACE Rev.2

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Подразделение 62, групи 58.2, 63.1 и 73.1 и подразделение 78 на NACE Rev.2

Характеристики

Характеристика от приложение VIII, раздел 4, параграф 2
12110
Оборот (единствено за предприятия с 20 или повече заети лица)

Ниво на разбивка по дейности

Подразделения 62 и 78 на NACE Rev. 2
Групи 58.2, 63.1 и 73.1 на NACE REV.2

Ниво на разбивка по
местопребиваване на
клиента

1.
Резидент (както е определено в ESA95, параграф 1.30)
2.
Нерезидент
От които:
2.1 от ЕС
2.2 извън ЕС

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по вид продукт:
дейности от групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev.2, посочена в приложение VIII, раздел 4, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
Серия 8C
Наименование на серията

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и
разбита по вид продукт: дейности от групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev.2

Първа референтна година

2008 г.

Честота

Двугодишна

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Обхват на дейността

Групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE REV.2

Характеристики

Характеристика от приложение VIII, раздел 4, параграф 3
12110

Оборот (единствено за предприятия с 20 или повече заети лица)

Ниво на разбивка по дейности

Групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE REV.2

Ниво на разбивка по вид
продукт

КПД
За група 69.1 на NACE REV.2 (Юридически дейности)
69.10.11
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право
69.10.12
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското право
69.10.13
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото
право
69.10.14
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право
69.10.15
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права
върху интелектуалната собственост
69.10.16
Нотариални услуги
69.10.17
Услуги по арбитраж и медиация
69.10.18
Услуги по провеждане на търгове
69.10.19
Други юридически услуги
OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За група 69.2 на NACE REV.2 (Счетоводни и одиторски дейности; данъчни
консултации)
69.20.1
Услуги по финансов одит
69.20.2
Счетоводни услуги
69.20.21+22+23 Услуги по проверка на счетоводната отчетност; Услуги по съставяне
на финансови отчети; Услуги по водене на счетоводство
69.20.24
Услуги по водене на ведомости за работна заплата
69.20.29
Други счетоводни услуги
69.20.3
Консултации и услуги по данъчно облагане
69.20.4
Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За група 70.2 на NACE REV.2 (Консултантски дейности в областта на управлението)
70.21.1
Консултантски услуги по връзки с обществеността
70.22.1
Консултантски услуги по стопанско управление
70.22.11
Консултантски услуги по стратегическо управление
70.22.12
Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративните данъци)
70.22.13
Консултантски услуги по управление на пазарите
70.22.14
Консултантски услуги по управление на човешките ресурси
70.22.15
Консултантски услуги по управление на производството
70.22.16
Консултантски услуги по управление на веригата за доставки и други
консултантски услуги по управление
70.22.17
Услуги по управление на стопанските процеси
70.22.2
Други услуги по управление на проекти, без строителните
70.22.3
Други консултантски услуги, свързани със стопанската дейност
70.22.4
Търговски марки и франчайзи
OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по
местопребиваване на клиента: дейности от групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev.2, посочена в приложение VIII,
раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика

Серия 8D
Наименование на серията

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и
разбита по местопребиваване на клиента: дейности от групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE
Rev.2

Първа референтна година

2008 г.

L 86/211

L 86/212

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Честота

Двугодишна

Обхват на дейността

Групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE REV.2

Характеристики

Характеристика от приложение VIII, раздел 4, параграф 3
12110 Оборот (единствено за предприятия с 20 или повече заети лица)

Ниво на разбивка по дейности

Групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE REV.2

Ниво на разбивка по
местопребиваване на
клиента

1.
Резидент (както е определено в ESA95, параграф 1.30)
2.
Нерезидент
От които:
2.1 от ЕС
2.2 извън ЕС

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по вид продукт:
дейности от групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE Rev.2, посочена в приложение VIII, раздел 4, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
Серия 8E
Наименование на
серията

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по
вид продукт: дейности от групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE Rev.2

Първа референтна
година

2009 г.

Честота

Двугодишна

Обхват на дейността

Групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE REV.2

Характеристики

Характеристика от приложение VIII, раздел 4, параграф 3
12110 Оборот (единствено за предприятия с 20 или повече заети лица)

Ниво на разбивка по
дейности

Групи 73.2 и 71.2 и класове 71.11 и 71.12 на NACE REV.2

Ниво на разбивка по
вид продукт

КПД
За група 73.2 на NACE REV.2 (Проучване на пазари и изследване на общественото мнение)
73.20.1
Услуги по проучване на пазари
73.20.11
Услуги по проучване на пазари: изследвания на качествени характеристики
73.20.12
Услуги по проучване на пазари: еднократни изследвания на количествени
характеристики
73.20.13
Услуги по проучване на пазари: продължаващи и редовни изследвания на
количествени характеристики
73.20.14+19 Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията; Други услуги по
проучване на пазари
73.20.2
Услуги по изследване на общественото мнение
OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За клас 71.11
71.11.1
71.11.2
71.11.21+22

на NACE REV.2 (Архитектурни дейности)
Архитектурни планове и чертежи
Архитектурни услуги за сгради
Архитектурни услуги за проектиране на жилищни сгради; Архитектурни
услуги за проектиране на нежилищни сгради
Архитектурни услуги, свързани с реставрация
Консултантски услуги в областта на архитектурата
Услуги по градоустройствено и териториалноустройствено планиране
Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова
архитектура

71.11.23
71.11.24
71.11.3
71.11.4
OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За клас 71.12
71.12.1
71.12.11
71.12.12
71.12.13
71.12.14
71.12.15

на NACE REV.2 (Инженерни дейности и технически консултации)
Инженерни услуги
Консултантски инженерни услуги
Инженерни услуги по проектиране на сгради
Инженерни услуги за енергийни проекти
Инженерни услуги за транспортни проекти
Инженерни услуги по проекти за управление на отпадъците (опасни и
неопасни)
Инженерни услуги по проекти за доставяне на вода и канализационни
проекти
Инженерни услуги за индустриални и производствени проекти
Инженерни услуги за проекти в областта на далекосъобщенията, радиото и
телевизията
Инженерни услуги за други проекти

71.12.16
71.12.17
71.12.18
71.12.19

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

71.12.2
71.12.3

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Геоложки, геофизични, сеизмични проучвания и други консултантски услуги

OTH
ОБЩО

Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

За група 71.2
71.20.1
71.20.11
71.20.12
71.20.13
71.20.14
71.20.19
OTH
ОБЩО

на NACE REV.2 (Технически изпитвания и анализи)
Технически изпитвания и анализи
Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата
Изпитвания и анализ на физичните свойства
Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически
Услуги по технически контрол на автомобили
Други услуги по технически изпитвания и анализи
Други продукти, н.в.д.
Общ оборот

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и разбита по
местопребиваване на клиента: дейности от групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE Rev.2, посочена в приложение VIII,
раздел 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика
Серия 8F
Наименование на серията

9.

Статистическа информация за предприятията, изготвяна веднъж на две години и
разбита по местопребиваване на клиента: дейности от групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE
Rev.2

Първа референтна година

2009 г.

Честота

Двугодишна

Обхват на дейността

Групи 73.2, 71.1 и 71.2 на NACE REV.2

Характеристики

Характеристика от приложение VIII, раздел 4, параграф 3
12 11 0 Оборот (единствено за предприятия с 20 или повече заети лица)

Ниво на разбивка по дейности

Групи 73.2 и 71.2 и класове 71.11 и 71.12 на NACE REV.2

Ниво на разбивка по
местопребиваване на
клиента

1.
Резидент (както е определено в ESA95, параграф 1.30)
2.
Нерезидент
От които:
2.1 от ЕС
2.2 извън ЕС

БИЗНЕС ДЕМОГРАФИЯ
Обща таблица
Код на серията

9A
9B
9C
9D

Наименование

Годишна статистическа информация за демографията, разбита по правна форма
Годишна статистическа информация за демографията, разбита по класове по размер на броя на
служителите
Годишни предварителни резултати за закрити предприятия, разбити по правна форма
Годишни предварителни резултати за закрити предприятия, разбити по класове по размер на броя на
служителите

Годишна статистическа информация за демографията, разбита по правна форма, посочена в приложение IХ,
раздел 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната
бизнес статистика
Серия 9A
Наименование на серията
Първа референтна година
Честота
Обхват на дейността

Годишна статистическа информация за демографията, разбита по правна форма
2004 г. за характеристики 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 и 16 93 1
Годишна
Раздели от В до К на NАCE Rev.1.1 за референтните години 2004—2007
Раздели от B до N на NACE Rev.2 за данните, които трябва да се представят от
референтната 2008 г. нататък

L 86/213

L 86/214

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Характеристики

Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 1
11 91 0 Съвкупност от действащите предприятия през t
11 92 0 Брой новосъздадени предприятия през t
11 93 0 Брой закрити предприятия през t
Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 2
16 91 0 Брой заети лица в съвкупността от действащите предприятия през t
16 91 1 Брой служители в съвкупността от действащите предприятия през t
16 92 0 Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t
16 92 1 Брой служители в съвкупността от новосъздадени предприятия през t
16 93 0 Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t
16 93 1 Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t

Ниво на разбивка по дейности

За референтните години (2004—2007): NACE Rev.1.1
В
Г
ГА
ГБ
ГВ
ГГ
ГД
ГЕ
ГЖ
ГЗ
ГИ
ГЙ
ГК
ГЛ
ГМ
ГН
Д
Е
Ж
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
И
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Минно дело и експлоатация на кариери
Производство
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюн
Производство на текстил и текстилни артикули
Производство на кожа и кожени артикули
Производство на дърво и дървени продукти
Производство на пулпа, хартия и хартиени продукти;
издателска и печатарска дейност
Производство на кокс, рафинирани петролни продукти и
ядрено гориво
Производство на химикали, химически продукти и
създадени от човека влакна
Производство на гумени и пластмасови изделия
Производство на продукти от други нерудни минерали
Производство на неблагородни метали и изработени от
готови блокове метални продукти
Производство на машини и оборудване н.д.
Производство на електрическо и оптично оборудване
Производство на транспортно оборудване
Производство н.д.
Снабдяване с електричество, газ и вода
Строителство
Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни
средства, мотоциклети, на лични стоки и стоки за бита
Продажба, поддръжка и ремонт на моторни превозни
средства и мотоциклети; продажба на дребно на автомобилно гориво
Търговия на едро и комисионна търговия, с изключение
на търговията с моторни превозни средства и мотоциклети
Търговия на дребно, с изключение на търговия на дребно
с моторни превозни средства и мотоциклети; ремонт на
лични стоки и стоки за бита
Продажба на едро срещу заплащане на такса или по
договор
Продажба на едро на селскостопански суровини и живи
животни
Продажба на дребно в неспециализирани магазини
Продажба на дребно на храни, напитки и тютюн в
специализирани магазини
Продажба на дребно на фармацевтични и медицински
стоки, козметични и тоалетни принадлежности; Друга
продажба на дребно на нови стоки в специализирани
магазини; Продажба на дребно на стоки втора употреба в
магазини
Продажба на дребно не в магазини
Ремонт на лични стоки и стоки за бита
Хотелиерство и ресторантьорство
Хотелиерство; Къмпинги и други видове подслон за
краткосрочен престой
Ресторантьорство; Барове; Столове за хранене и фирми за
доставка на храна
Транспорт, съхранение и комуникации
Сухопътен транспорт; транспортиране чрез тръбопроводи
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Помощни и спомагателни транспортни дейности на
транспортни агенции
Пощенска и куриерска дейност
Телекомуникации
Финансово посредничество, с изключение на застрахователното дело и управлението на пенсионни фондове

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.
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66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4
72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5
72.6
73
73.1
73.2
74
74.11+7412+7413+7414

74.11
74.12
74.13
74.14
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.81
74.82
74.85
74.86
74.87

Застрахователно дело и управление на пенсионни фондове, с изключение на задължителното социално осигуряване
Спомагателни дейности към финансовото посредничество
Дейности с недвижими имоти
Дейности с недвижими имоти своя собственост
Извършване на подобрения и продажба на недвижими
имоти
Купуване и продаване на собствена недвижима собственост
Отдаване под наем на собствени имоти
Дейности с недвижими имоти срещу заплащане на такса
или по договор
Агенции за недвижими имоти
Управление на недвижима собственост срещу заплащане
на такса или по договор
Даване под наем на машини и оборудване без оператора
им и на лични стоки и стоки за бита
Даване на автомобили под наем
Даване под наем на друго транспортно оборудване
Даване под наем на друго оборудване за сухопътен
транспорт
Даване под наем на оборудване за воден транспорт
Даване под наем на оборудване за въздушен транспорт
Даване под наем на машини и оборудване
Даване под наем на селскостопански машини и оборудване
Даване под наем на машини и оборудване за строителството и строителното инженерство
Даване под наем на офис техника и оборудване,
включително компютри
Даване под наем на други машини и оборудване н.д.
Даване под наем на лични стоки и стоки за бита н.д.
Компютърни дейности и свързани с тях дейности
Консултантска дейност относно хардуера
Консултантска дейност и доставка на софтуер
Издателска дейност на софтуер
Друга консултантска дейност и доставка на софтуер
Обработка на данни
Работа с бази данни
Поддръжка и ремонт на офис, счетоводна и изчислителна
техника
Други свързани с компютрите дейности
Научни изследвания и разработки
Научни изследвания и експериментални разработки в
естествените науки и инженерството
Научни изследвания и експериментални разработки в
обществените и в хуманитарните науки
Други бизнес дейности, с изключение на NACE Rev.1.1
7415 Управленска дейност на холдингови компании
Юридическа дейност; Счетоводна, деловодителска и
одиторска дейност; данъчно консултантство; Проучване
на пазара и проучване на общественото мнение; Бизнес и
управленско консултантство
Юридическа дейност
Счетоводна, деловодителска и одиторска дейност; данъчно
консултантство
Проучване на пазара и проучване на общественото мнение
Бизнес и управленско консултантство
Архитектурна и инженерна дейности и свързано с тях
техническо консултантство
Техническо тестване и анализ
Реклама
Привличане на кадри и набиране на персонал
Разследваща дейност и охранителна дейност
Промишлено почистване
Различни други бизнес дейности н.д.
Фотографска дейност
Опаковаща дейност
Секретарска и преводаческа дейност
Дейност в център за приемане/извършване на телефонни
обаждания
Други бизнес дейности н.д.

L 86/215

L 86/216
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Специални агрегирани показатели
C_TO_K
Общо стопански дейности, с изключение на NACE 74.15
C_E
Минно дело и експлоатация на кариери заедно със
Снабдяване с електричество, газ и вода
C_TO_E
Общо промишленост (без строителство)
ICTM
Производство на ICT (30+313+32+332+333)
DLA
Производство на електрическо и оптично оборудване, с
изключение на Производство на ICT (ГЛ-30-313-32-332333)
G_TO_K
Услуги, с изключение на услуги в областта на публичната
администрация, здравеопазването, образованието и други
обществени услуги и управленска дейност на холдингови
компании
ICTW
Търговия на едро с ICT
OTHW
Търговия на едро, с изключение на търговия на едро с IСТ
74B
Други бизнес дейности, с изключение на публична
администрация и управленска дейност на холдингови
компании
74P
Професионални услуги
74E
Оперативни услуги
KIBS
Услуги в области с интензивно развитие на знанията
ICTA
Сектор ICT
ICTS
Услуги, свързани с ICT (включително търговия на едро с
ICT)
От референтната 2008 година нататък: NACE Rev.2
B
Добивна промишленост
C
Преработваща промишленост
10 + 11 +12
Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
13 + 14
Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло; производство на облекло
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели; производство на изделия от
слама и материали за плетене
17 + 18
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон; Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
20 + 21
Производство на химични продукти; Производство на
лекарствени вещества и продукти
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
23
Производство на изделия от други неметални минерални
суровини
24 + 25
Производство на основни метали и на метални изделия,
без машини и оборудване
26 + 27
Производство на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти
28
Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
29 + 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
и на превозни средства, без автомобили
31 +32
Производство на мебели и производство, некласифицирано другаде
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговия на дребно в неспециализирани магазини
Търговия на дребно в специализирани магазини с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали
Търговия на дребно в специализирани магазини с
компютърна и комуникационна техника и битова електроника
Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил,
железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.
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47.6
47.7
47.8
47.9
H
49
50
51
52

Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки,
предназначени за свободното време
Търговия на дребно в специализирани магазини с други
нехранителни стоки
Търговия на дребно на открити щандове и пазари
Търговия на дребно извън търговски обекти

53

Транспорт, складиране и пощи
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски дейности

I
55
56

Хотелиерство и ресторантьорство
Хотелиерство
Ресторантьорство

J

Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии
Дейности в областта на информационните технологии
Компютърно програмиране
Консултантска дейност по информационни технологии
Управление и обслужване на компютърни средства и
системи
Други дейности в областта на информационните технологии
Информационни услуги

58
59
60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11

Финансови и застрахователни дейности, с изключение на
дейност на холдингови дружества (NACE Rev.2 642)
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на
дейност на холдингови компании
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
Операции с недвижими имоти
Операции с недвижими имоти
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими
имоти
Посредническа дейност по операции с недвижими имоти
Дейност на агенции за недвижими имоти
Управление на недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Юридически и счетоводни дейности
Юридически дейности
Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
Дейност на централни офиси
Консултантски дейности в областта на управлението
Консултантска дейност по връзки с обществеността
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Архитектурни и инженерни дейности
Архитектурни дейности

L 86/217

L 86/218
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Инженерни дейности и технически консултации
Технически изпитвания и анализи
Научноизследователска и развойна дейност
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
биотехнологиите
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
обществените и хуманитарните науки
Рекламна дейност и проучване на пазари
Рекламна дейност
Дейност на рекламни агенции
Дейности по продажба на медийно време и място за
реклама
Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Други професионални дейности
Специализирани дейности в областта на дизайна
Дейности в областта на фотографията
Преводаческа дейност
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Ветеринарномедицинска дейност
Административни и спомагателни дейности
Даване под наем и оперативен лизинг
Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
Даване под наем и оперативен лизинг на леки и
лекотоварни автомобили, без водач
Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни
автомобили, без водач
Даване под наем и оперативен лизинг на лични и
домакински вещи
Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и
екипировка за спорт и развлечения
Даване под наем на видеокасети и дискове
Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и
домакински вещи
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и
оборудване със стопанско предназначение
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и
оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и
оборудване за строителството, без оператор
Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и
техника (вкл. компютри), без оператор
Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове,
без екипаж
Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни
средства, без екипаж
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и
оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни
продукти, без обектите на авторско право
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
Предоставяне на работна сила за временна заетост
Други дейности по предоставяне на работна сила
Туристическа агентска и операторска дейност; други
дейности, свързани с пътувания и резервации
Туристическа агентска и операторска дейност
Туристическа агентска дейност
Туроператорска дейност
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
Дейности по охрана и разследване
Частна охранителна дейност, без използване на технически
системи за сигурност
Дейности в областта на технически системи за сигурност
Дейности по разследване и издирване
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Комплексно обслужване на сгради
Дейности по почистване
Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
Специализирано почистване на сгради и промишлени
обекти
Други дейности по почистване
Оформяне и поддържане на озеленени площи

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.
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82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Административни офис дейности и друго спомагателно
обслужване на стопанската дейност
Административни и спомагателни офис дейности
Комбинирани административни офис дейности
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
Дейност на телефонни центрове за услуги
Организиране на конгреси и търговски изложения
Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
Дейности по събиране на парични вземания и на
финансова информация
Дейности по опаковане и пакетиране
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност,
некласифицирано другаде

Специални агрегирани показатели
B_TO_N

Ниво на разбивка по правна
форма

Стопански дейности, с изключение на NACE Rev.2 642
Дейност на холдингови дружества
B_TO_E
Промишленост
ICT_M
Производство на ICT (NACE Rev.2: 261+262+263+264
+268)
G_TO_N_X_K642
Стопански услуги, с изключение на NACE 642 Дейност на
холдингови дружества
ICT_T
Общо за ICT (NACE Rev.2: 261+262+263+264+268
+951+465+582+61+62+631)
ICT_S
Услуги, свързани с ICT (NACE Rev.2: 951+465+582+61
+62+631)
ICT_W
Търговия на едро с ICT (NACE Rev.2 465)
1.
Еднолична собственост с неограничена лична отговорност
2.
Частни или публично котирани акционерни дружества с ограничена отговорност
на акционерите
3.
Персонални дружества, с ограничена и неограничена отговорност. Включени са
също други форми като кооперативи, сдружения и др.
4.
Всички правни форми

Данните за закритите предприятия, които са включени в тази серия, се изпращат 30 месеца след края на референтната
година.
Годишна статистическа информация за демографията, разбита по класове по размер на броя на
служителите, посочена в приложение IХ, раздел 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика

Серия 9B
Наименование на серията

Годишна статистическа информация за демографията, разбита по класове по размер на
броя на служителите

Първа референтна година

2004 г. за характеристики 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16
92 1, 16 93 0 и 16 93 1
2005 г. — за характеристики 11 94 1, 16 94 1 и 16 95 1
2006 г. — за характеристики 11 94 2, 16 94 2 и 16 95 2
2007 г. — за характеристики 11 94 3, 16 94 3 и 16 95 3
2008 г. — за характеристики 11 94 4, 16 94 4 и 16 95 4
2009 г. — за характеристики 11 94 5, 16 94 5 и 16 95 5

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от В до К на NАCE Rev.1.1 за референтните години 2004—2007
Раздели от B до N на NACE Rev.2 за данните, които трябва да се представят от
референтната 2008 г. нататък

Характеристики

Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 1
11 91 0 Съвкупност от действащите предприятия през t
11 92 0 Брой новосъздадени предприятия през t
11 93 0 Брой закрити предприятия през t
11 94 1 Брой новосъздадени предприятия през t-1, оцелели до t
11 94 2 Брой новосъздадени предприятия през t-2, оцелели до t
11 94 3 Брой новосъздадени предприятия през t-3, оцелели до t
11 94 4 Брой новосъздадени предприятия през t-4, оцелели до t
11 94 5 Брой новосъздадени предприятия през t-5, оцелели до t
Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 2
16 91 0 Брой заети лица в съвкупността от действащите предприятия през t
16 91 1 Брой служители в съвкупността от действащите предприятия през t
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16
16
16
16
16

92
92
93
93
94

0
1
0
1
1

16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t
Брой служители в съвкупността от новосъздадени предприятия през t
Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t
Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t
Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през
оцелели до t
Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през
оцелели до t
Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през
оцелели до t
Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през
оцелели до t
Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през
оцелели до t
Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността
новосъздадени предприятия през t-1, оцелели до t
Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността
новосъздадени предприятия през t-2, оцелели до t
Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността
новосъздадени предприятия през t-3, оцелели до t
Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността
новосъздадени предприятия през t-4, оцелели до t
Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността
новосъздадени предприятия през t-5, оцелели до t

Ниво на разбивка по дейности

Вижте серия 9А

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой служители: нула; между 1 и 4; между 5 и 9; 10 или повече; общо

31.3.2009 г.

t-1,
t-2,
t-3,
t-4,
t-5,
от
от
от
от
от

Данните за закритите предприятия, които са включени в тази серия, се изпращат 30 месеца след края на референтната
година.
Годишни предварителни резултати за закрити предприятия, разбити по правна форма, посочена в
приложение IХ, раздел 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕO) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета
относно структурната бизнес статистика

Серия 9C

Наименование на серията

Годишни предварителни резултати за закрити предприятия, разбити по правна форма

Първа референтна година

2006 г. — за характеристики 11 93 0, 16 93 0 и 16 93 1

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от В до К на NАCE Rev.1.1 за референтните години 2006—2007
Раздели от B до N на NACE Rev.2 за данните, които трябва да се представят от
референтната 2008 г. нататък

Характеристики

Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 1
11 93 0 Брой закрити предприятия през t
Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 2
16 93 0 Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t
16 93 1 Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t

Ниво на разбивка по дейности

За референтните години (2006—2007): NACE Rev.1.1
В
Г
ГА
ГБ
ГВ
ГГ
ГД
ГЕ
ГЖ
ГЗ
ГИ

Минно дело и експлоатация на кариери
Производство
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюн
Производство на текстил и текстилни артикули
Производство на кожа и кожени артикули
Производство на дърво и дървени продукти
Производство на пулпа, хартия и хартиени продукти;
издателска и печатарска дейност
Производство на кокс, рафинирани петролни продукти и
ядрено гориво
Производство на химикали, химически продукти и създадени от човека влакна
Производство на гумени и пластмасови изделия
Производство на продукти от други нерудни минерали
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ГЙ
ГК
ГЛ
ГМ
ГН
Д
Е
Ж
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
И
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Производство на неблагородни метали и изработени от
готови блокове метални продукти
Производство на машини и оборудване н.д.
Производство на електрическо и оптично оборудване
Производство на транспортно оборудване
Производство н.д.
Снабдяване с електричество, газ и вода
Строителство
Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни
средства, мотоциклети, на лични стоки и стоки за бита
Продажба, поддръжка и ремонт на моторни превозни
средства и мотоциклети; продажба на дребно на автомобилно гориво
Търговия на едро и комисионна търговия, с изключение на
търговията с моторни превозни средства и мотоциклети
Търговия на дребно, с изключение на търговия на дребно с
моторни превозни средства и мотоциклети; ремонт на лични
стоки и стоки за бита
Продажба на едро срещу заплащане на такса или по договор
Продажба на едро на селскостопански суровини и живи
животни
Продажба на дребно в неспециализирани магазини
Продажба на дребно на храни, напитки и тютюн в
специализирани магазини
Продажба на дребно на фармацевтични и медицински
стоки, козметични и тоалетни принадлежности; Друга
продажба на дребно на нови стоки в специализирани
магазини; Продажба на дребно на стоки втора употреба в
магазини
Продажба на дребно не в магазини
Ремонт на лични стоки и стоки за бита
Хотелиерство и ресторантьорство
Хотелиерство; Къмпинги и други видове подслон за
краткосрочен престой
Ресторантьорство; Барове; Столове за хранене и фирми за
доставка на храна
Транспорт, съхранение и комуникации
Сухопътен транспорт; транспортиране чрез тръбопроводи
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Помощни и спомагателни транспортни дейности на транспортни агенции
Пощенска и куриерска дейност
Телекомуникации
Финансово посредничество, с изключение на застрахователното дело и управлението на пенсионни фондове
Застрахователно дело и управление на пенсионни фондове, с
изключение на задължителното социално осигуряване
Спомагателни дейности към финансовото посредничество
Дейности с недвижими имоти
Дейности с недвижими имоти своя собственост
Извършване на подобрения и продажба на недвижими
имоти
Купуване и продаване на собствена недвижима собственост
Отдаване под наем на собствени имоти
Дейности с недвижими имоти срещу заплащане на такса
или по договор
Агенции за недвижими имоти
Управление на недвижима собственост срещу заплащане на
такса или по договор
Даване под наем на машини и оборудване без оператора им
и на лични стоки и стоки за бита
Даване на автомобили под наем
Даване под наем на друго транспортно оборудване
Даване под наем на друго оборудване за сухопътен транспорт
Даване под наем на оборудване за воден транспорт
Даване под наем на оборудване за въздушен транспорт
Даване под наем на машини и оборудване
Даване под наем на селскостопански машини и оборудване
Даване под наем на машини и оборудване за строителството
и строителното инженерство
Даване под наем на офис техника и оборудване, включително компютри
Даване под наем на други машини и оборудване н.д.
Даване под наем на лични стоки и стоки за бита н.д.
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72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5

Компютърни дейности и свързани с тях дейности
Консултантска дейност относно хардуера
Консултантска дейност и доставка на софтуер
Издателска дейност на софтуер
Друга консултантска дейност и доставка на софтуер
Обработка на данни
Работа с бази данни
Поддръжка и ремонт на офис, счетоводна и изчислителна
техника
72.6
Други свързани с компютрите дейности
73
Научни изследвания и разработки
73.1
Научни изследвания и експериментални разработки в
естествените науки и инженерството
73.2
Научни изследвания и експериментални разработки в
обществените и в хуманитарните науки
74
Други бизнес дейности, с изключение на NACE 7415
Управленска дейност на холдингови компании
74.11+7412+7413+7414 Юридическа дейност; Счетоводна, деловодителска и
одиторска дейност; данъчно консултантство; Проучване
на пазара и проучване на общественото мнение; Бизнес и
управленско консултантство
74.11
Юридическа дейност
74.12
Счетоводна, деловодителска и одиторска дейност; данъчно
консултантство
74.13
Проучване на пазара и проучване на общественото мнение
74.14
Бизнес и управленско консултантство
74.2
Архитектурна и инженерна дейности и свързано с тях
техническо консултантство
74.3
Техническо тестване и анализ
74.4
Реклама
74.5
Привличане на кадри и набиране на персонал
74.6
Разследваща дейност и охранителна дейност
74.7
Промишлено почистване
74.8
Различни други бизнес дейности н.д.
74.81
Фотографска дейност
74.82
Опаковаща дейност
74.85
Секретарска и преводаческа дейност
74.86
Дейност в център за приемане/извършване на телефонни
обаждания
74.87
Други бизнес дейности н.д.
Специални агрегирани показатели
C_TO_K
Общо стопански дейности, с изключение на NACE 74.15
C_E
Минно дело и експлоатация на кариери заедно със
Снабдяване с електричество, газ и вода
C_TO_E
Общо промишленост (без строителство)
ICTM
Производство на ICT (30+313+32+332+333)
DLA
Производство на електрическо и оптично оборудване, с
изключение на Производство на ICT (ГЛ-30-313-32-332333)
G_TO_K
Услуги, с изключение на услуги в областта на публичната
администрация, здравеопазването, образованието и други
обществени услуги и управленска дейност на холдингови
компании
ICTW
Търговия на едро с ICT
OTHW
Търговия на едро, с изключение на търговия на едро с IСТ
74B
Други бизнес дейности, с изключение на публична
администрация и управленска дейност на холдингови
компании
74P
Професионални услуги
74E
Оперативни услуги
KIBS
Услуги в области с интензивно развитие на знанията
ICTA
Сектор ICT
ICTS
Услуги, свързани с ICT (включително търговия на едро с
ICT)
От референтната 2008 година нататък: NACE Rev.2
B
Добивна промишленост
C
Преработваща промишленост
10 + 11 +12
Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
13 + 14
Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло; производство на облекло
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели; производство на изделия от
слама и материали за плетене
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17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
H
49
50
51
52

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон; Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на химични продукти; Производство на
лекарствени вещества и продукти
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство на изделия от други неметални минерални
суровини
Производство на основни метали и на метални изделия,
без машини и оборудване
Производство на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти
Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
и на превозни средства, без автомобили
Производство на мебели и производство, некласифицирано другаде
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Търговия на дребно в неспециализирани магазини
Търговия на дребно в специализирани магазини с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали
Търговия на дребно в специализирани магазини с
компютърна и комуникационна техника и битова електроника
Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил,
железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди
Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки,
предназначени за свободното време
Търговия на дребно в специализирани магазини с други
нехранителни стоки
Търговия на дребно на открити щандове и пазари
Търговия на дребно извън търговски обекти

53

Транспорт, складиране и пощи
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски дейности

I
55
56

Хотелиерство и ресторантьорство
Хотелиерство
Ресторантьорство

J

Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии
Дейности в областта на информационните технологии
Компютърно програмиране

58
59
60
61
62
620
6201
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6202
6203
6209
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Консултантска дейност по информационни технологии
Управление и обслужване на компютърни средства и
системи
Други дейности в областта на информационните технологии
Информационни услуги
Финансови и застрахователни дейности, с изключение на
дейност на холдингови дружества (NACE Rev.2 642)
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на
дейност на холдингови компании
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
Операции с недвижими имоти
Операции с недвижими имоти
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими
имоти
Посредническа дейност по операции с недвижими имоти
Дейност на агенции за недвижими имоти
Управление на недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Юридически и счетоводни дейности
Юридически дейности
Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
Дейност на централни офиси
Консултантски дейности в областта на управлението
Консултантска дейност по връзки с обществеността
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Архитектурни и инженерни дейности технически изпитвания и анализи
Архитектурни и инженерни дейности
Архитектурни дейности
Инженерни дейности и технически консултации
Технически изпитвания и анализи
Научноизследователска и развойна дейност:
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
биотехнологиите
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
обществените и хуманитарните науки
Рекламна дейност и проучване на пазари
Рекламна дейност
Дейност на рекламни агенции
Дейности по продажба на медийно време и място за
реклама
Проучване на пазари и изследване на общественото
мнение
Други професионални дейности
Специализирани дейности в областта на дизайна
Дейности в областта на фотографията
Преводаческа дейност
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Ветеринарномедицинска дейност
Административни и спомагателни дейности
Даване под наем и оперативен лизинг
Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
Даване под наем и оперативен лизинг на леки и
лекотоварни автомобили, без водач
Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни
автомобили, без водач
Даване под наем и оперативен лизинг на лични и
домакински вещи

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.
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77.21

Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и
екипировка за спорт и развлечения
77.22
Даване под наем на видеокасети и дискове
77.29
Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и
домакински вещи
77.3
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и
оборудване със стопанско предназначение
77.31
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и
оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
77.32
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и
оборудване за строителството, без оператор
77.33
Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и
техника (вкл. компютри), без оператор
77.34
Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове,
без екипаж
77.35
Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни
средства, без екипаж
77.39
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и
оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани
другаде
77.4
Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни
продукти, без обектите на авторско право
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
78.1
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
78.2
Предоставяне на работна сила за временна заетост
78.3
Други дейности по предоставяне на работна сила
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.1
Туристическа агентска и операторска дейност
79.11
Туристическа агентска дейност
79.12
Туроператорска дейност
79.9
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
80
Дейности по охрана и разследване
80.1
Частна охранителна дейност, без използване на технически
системи за сигурност
80.2
Дейности в областта на технически системи за сигурност
80.3
Дейности по разследване и издирване
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
81.1
Комплексно обслужване на сгради
81.2
Дейности по почистване
81.21
Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
81.22
Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
81.29
Други дейности по почистване
81.3
Оформяне и поддържане на озеленени площи
82
Административни офис дейности и друго спомагателно
обслужване на стопанската дейност
82.1
Административни и спомагателни офис дейности
82.11
Комбинирани административни офис дейности
82.19
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
82.2
Дейност на телефонни центрове за услуги
82.3
Организиране на конгреси и търговски изложения
82.9
Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
82.91
Дейности по събиране на парични вземания и на финансова
информация
82.92
Дейности по опаковане и пакетиране
82.99
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност,
некласифицирано другаде
Специални агрегирани показатели
B_TO_N
Стопански дейности, с изключение на NACE Rev.2 642
Дейност на холдингови дружества
B_TO_E
Промишленост
ICT_M
Производство на ICT (NACE Rev.2 261+262+263+264
+268)
G_TO_N_X_K642
Стопански услуги, с изключение на NACE 642 Дейност на
холдингови дружества
ICT_T
Общо за ICT (NACE Rev.2261+262+263+264+268+951
+465+582+61+62+631)
ICT_S
Услуги, свързани с ICT (NACE Rev.2: 951+465+582+61+62
+631)
ICT_W
Търговия на едро с ICT (NACE Rev.2 465)
Ниво на разбивка по правен 1.
Еднолична собственост с неограничена лична отговорност
статут
2.
Частни или публично котирани акционерни дружества с ограничена отговорност
на акционерите
3.
Персонални дружества, с ограничена и неограничена отговорност. Включени са
също други форми като кооперативи, сдружения и др.
4.
Всички правни форми
Предварителните данни за закритите предприятия се предават в срок до 18 месеца след края на референтната година.
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Годишни предварителни резултати за закрити предприятия, разбити по класове по размер на броя на
служителите, посочена в приложение IХ, раздел 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕO) № 295/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
Серия 9D
Наименование на серията

Годишни предварителни резултати за закрити предприятия, разбити по класове по
размер на броя на служителите

Първа референтна година

2006 г. — за характеристики 11 93 0, 16 93 0 и 16 93 1

Честота

Годишна

Обхват на дейността

Раздели от В до К на NАCE Rev.1.1 за референтните години 2006—2007
Раздели от B до N на NACE Rev.2 за данните, които трябва да се представят от
референтната 2008 г. нататък

Характеристики

Характеристика от приложение IХ, раздел 5, параграф 1
11 93 0 Брой закрити предприятия през t
Характеристики от приложение IХ, раздел 5, параграф 2
16 93 0 Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t
16 93 1 Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t

Ниво на разбивка по дейности

Еднакво с това в серия 9C

Ниво на разбивка по класове по размер

Брой служители: нула; между 1 и 4; между 5 и 9; 10 или повече; общо

Предварителните данни за закритите предприятия се предават в срок до 18 месеца след края на референтната година.

31.3.2009 г.

31.3.2009 г.
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L 86/227

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Промени в Регламент № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес
статистика, произтичащи от прегледа на КПД

Приложение V от Регламент № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета се изменя, както следва:
1.

Раздел 4, параграф 3 (g) се заменя с
Код

Наименование

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0

32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0

32
13
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

61
31
61
61
61
61
61
71
71
71
71
71
72
72
72

4
0
5
6
7
8
9
1
3
4
5
6
1
2
3

33 12 1

34 31 1

34 32 1

Структурни данни
Брой предприятия
Брой предприятия, разбити по правен статут
Брой предприятия, разбити по класове по размер на
бруто начислени премии
Брой предприятия, разбити по класове по размер на
бруто технически провизии
Брой предприятия, разбити по държава на седалището
на предприятието майка
Общ брой и местоположение на клоновете в други
страни
Счетоводни данни/техническа част на отчета за
приходите и разходите
Бруто начислени премии, разбити по правен статут
Бруто начислени директни премии, разбити по държава
на седалището на предприятието майка
Бруто приети презастрахователни премии, начислени
премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка
Дял на презастрахователите в бруто начислени премии,
разбити по държава на седалището на предприятието
майка
Други позиции в техническата сметка, брутна сума
Баланс на презастраховането
Дял на презастрахователите в брутната сума на другите
позиции в техническата сметка
Счетоводни данни/нетехническа част на отчета за
приходите и разходите
Междинен сбор II (нетен баланс по техническата
сметка)
Допълнителни данни относно отчета за приходите и разходите
Външни разходи за стоки и услуги
Разходи за персонал
Външни и вътрешни разходи за управление на искове
Разходи по придобиване
Административни разходи
Бруто други технически разходи
Разходи за управление на инвестициите
Приходи от дялови участия
Приходи от земя и сгради
Приходи от други инвестиции
Разходи за ново разпределение на инвестициите
Печалба от реализацията на инвестиции
Разходи за управление на инвестициите, вкл. лихва
Корекции на стойността на инвестициите
Загуби от реализацията на инвестиции
Данни по продукти въз основа на КПД
Дял на презастрахователите в начислените по продукт
бруто преки премии (въз основа на КПД)
Данни за интернационализацията (географска
разбивка на дейността при действие на правото на
установяване)
Бруто начислени директни премии по продукт (въз
основа на КПД) и по държави-членки
Данни за интернационализацията (географска
разбивка на дейността при действие на правото на
свободно предоставяне на услуги)
Бруто начислени директни премии по продукт (въз
основа на КПД) и по държави-членки

Предприятия/съответна дейност

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)

(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

4)
4)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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Раздел 4, параграф 4 (d) се заменя с

Код

32 13 2

34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3

39 10 0

39 20 0

39 30 0
39 40 0

39 50 0

Наименование

Счетоводни данни/техническа част на отчета за
приходите и разходите
Бруто плащания на обезщетения за щети, настъпили
през текущата счетоводна година
Международна дейност (общо)
Географска разбивка на приети бруто презастрахователни премии, начислени премии
Географска разбивка на дела на презастрахователите
от начислени бруто премии
Данни по счетоводния баланс (активи/пасиви)
Земя и сгради (текуща стойност)
Инвестиции в свързани предприятия и дялови
участия (текуща стойност)
Други финансови инвестиции (текуща стойност)
Инвестиции в полза на притежатели на полици за
животозастраховане, които носят инвестиционния
риск — земя и сгради
Инвестиции в полза на притежатели на полици за
животозастраховане, които носят инвестиционния
риск — други финансови инвестиции
Общо капитал и резерви, разбити по правен статут
Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани с пряката дейност по продукт (въз основа на
КПД)
Други данни
Брой на договори, неизпълнени в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички
индивидуални договори за животозастраховане и за
следните подкатегории на продукти: Несвързани
животозастрахователни услуги и КПД 65.12.1,
65.12.4 и 65.12.5
Брой застраховани лица в края на счетоводната
година, свързани с пряка дейност за всички договори
за групово застраховане и за следния продукт: КПД
65.12.1
Брой застраховани превозни средства в края на
отчетната година, свързани с пряка дейност за
следния продукт: КПД 65.12.2
Бруто застрахователна сума в края на счетоводната
година, свързана с пряка дейност за следния продукт:
Несвързана животозастраховка и застрахователни
услуги по обратно изкупуване на капитал
Брой искове през счетоводната година, свързани с
пряка дейност за следния продукт: КПД 65.12.2

Предприятия/съответна дейност

Бележки

(2, 4, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

По избор

(1, 5)

По избор

(2, 6)

По избор

