
Структурни бизнес статистики на застрахователните предприятия 
 

Структурните бизнес статистики на застрахователните предприятия обхващат дейността им по застраховане и 
презастраховане в областта на животозастраховането и общото застраховане.  
Показателите по Структурни бизнес статистики (СБС) на застрахователите дават възможност за характеризиране 
на дейността на този вид предприятия, проследяване на тяхното развитие в динамика, както и осигуряването на 
методологическа сравнимост с данните на другите страни от Европейското икономическо пространство. 
Отрасловото деление на застрахователната дейност е в съответствие със Статистическата класификация на 
икономическите дейности  в Европейската общност (NACE Rev.1 и Rev.2). Разработването на данните и 
предоставянето им на Евростат следват изискванията на Регламенти 58/97 от 20 декември 1996 година и 295/2008 
на Европейския съвет относно структурните бизнес статистики.  
С цел да направи статистическата информация на страните от Европейското икономическо пространство хомогенна 
доколкото е възможно, Евростат публикува Методологическо ръководство по статистика на застрахователните 
услуги. Това ръководство осигурява обща методологическа рамка за събиране, съставяне, предоставяне и анализ 
на данните за застрахователните услуги. 
Основни източници на статистическа информация по структурни бизнес статистики са статистическите форми, 
събирани от Националния статистически институт (НСИ) и специфични справки, събирани от Комисията за 
финансов надзор.   
Статистическата информация по СБС за застрахователните услуги се разработва и изпраща от НСИ в Евростат 
годишно. 

Структурни показатели на застрахователните предприятия 

 

Име: Брой предприятия 

Дефиниция: Всички предприятия регистрирани, лицензирани и надзиравани като застрахователи в 
края на наблюдавания период. Клоновете на предприятия със седалища в страни от 
Европейското икономическо пространство не се включват. 

 

Име:        Брой заети лица 

Дефиниция:             Броят на заетите лица представлява общия брой лица, работещи в    наблюдаваната 
единица (включително работещите собственици и съдружници, работещи постоянно в 
единицата). Той включва лицата, отсъстващи от работа за кратък период (отпуск по 
болест, платен отпуск и друг отпуск), както и тези в стачка, но не и отсъстващите за 
неопределен период от време. Включват се също работещите на непълно работно време, 
считани за такива в съответствие със законодателството в съответната страна, които са 
включени във ведомостта за заплати. Изчислява се като средногодишен брой. 

 

Име: Оборот (Брутни начислени премии) 
Дефиниция: Брутните начислени застрахователни премии като еквивалент на оборота, включват 

брутните преки начислени премии и брутните получени презастрахователни премии. 

 

Име: Брутни начислени обезщетения 
Дефиниция: Брутните начислени обезщетения са сбор от брутната сума на възникналите претенции и 

промяната в брутната сума на резерва за предстоящи плащания.  

 

Име:                    Продукция 
Дефиниция: Продукцията включва брутните спечелени премии, инвестиционния доход, друг доход, 

капиталова печалба и резерви, намалени с брутните начислени обезщетения.  

 
Име:                    Общо покупка на стоки и услуги  
Дефиниция: Общо покупка на стоки и услуги е равна на брутната стойност на получените 

презастрахователни услуги (презастрахователен баланс и инвестиционен доход на 
презастрахователите върху дела им в брутните технически резерви на предприятието) и 
друго междинно потребление. 

 
Име:                     Добавена стойност по факторни цени  
Дефиниция: Добавената стойност по факторни цени представлява разликата между продукцията и 

общо покупка на стоки и услуги. 

 
 


