
 
МЕТОДОЛОГИЯ 

ТРИМЕСЕЧНО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РАЗХОДИТЕ 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 
1. Цел, същност и предназначение  
Целта на тримесечното статистическо изследване за разходите за придобиване на 
дълготрайни материални активи (ДМА) е да осигури информация за извършените в 
икономиката разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи.  
2. Обхват и източници на информация  
Статистическият формуляр за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи 
се попълва от нефинансовите предприятия на самостоятелен баланс, от ведомствата и 
организациите от държавното управление (органи на държавната, изпълнителната и 
съдебната власт, органи на местното самоуправление, автономни държавни институции), от 
финансово-кредитните и застрахователните институции и нетърговските организации.  
Тримесечното статистическо изследване е изчерпателно за всички предприятия от 
обществения сектор и извадково от значими частни фирми инвеститори, които формират над 
75% от инвестициите в частния сектор. В генералната съвкупност, от която е формирана 
извадката, са включени всички частни инвеститори, представили годишен отчет за разходите 
за придобиване на ДМА. Извадката е представителна на национално ниво и получените от 
нея резултати се обобщават и екстраполират за цялата съвкупност на единиците от частния 
сектор.  
Източник на информация за попълване на данните в статистическите формуляри за 
тримесечното изследване на разходите за придобиване на ДМА са счетоводните записвания 
на предприятията.  
3. Основни статистически показатели  
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените 
разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради,  строителни съоръжения и 
конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за 
закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и 
хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи 
строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.  
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по 
поддържане на наличните ДМА.  
Статистическите показатели, включени в тримесечното изследване, са: разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи и придобити материални дълготрайни 
активи през отчетното тримесечие(чрез строителство и закупуване)  – общо и в т.ч. сгради, 
строителни съоръжения и конструкции; машини, оборудване и транспортни средства.  
4. Използвани класификации и номенклатури  

-  Класификация на икономическите дейности (КИД-2008); 
-  Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001).  

5. Публичност и прозрачност  
Достъп до прилаганата методология  
Методологията на изследването за разходите за придобиване на дълготрайни материални 
активи и получените агрегирани резултати от него са публично достояние в Интернет 
страницата на НСИ или при поискване.  
Публикации на НСИ  
Данните от тримесечното наблюдение се публикуват в “Статистически справочник”.  
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