
 

ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ”  
ЗА ПЕРИОДА 2010 - 2013 ГОДИНА ПО ЕСС 2010 

 
С Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година 

беше публикувана Европейската система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010). 
ЕСС 2010 представлява международно съпоставима отчетна рамка за систематично и подробно 
описание на икономиката на дадена страна и връзките й с останалите икономики. ЕСС 2010 
осигурява доразвиването на съществуващите концепции, дефиниции и правила на отчитане, което 
позволява на държавите - членки на ЕС, да произвеждат съпоставима, надеждна и сравнима 
статистическа информация за техните икономики. ЕСС 2010 е внедрена през септември 2014 г. от 
всички държави - членки на ЕС. 

Основните методологични промени в частта на институционален сектор „Държавно 
управление“ се отнасят до: промени в правилата на отчитане на секторната класификация за 
предприятията с държавно участие; отчитането на еднократните плащания към пенсионните схеми; 
лихвите по суаповите сделки и форуърди и отчитането на данъчните кредити.  

Ревизираните данни за институционален сектор „Държавно управление” обхващат периода 
2010 - 2013 година. 

1. БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на Р България 

Показатели 2010 2011 2012 2013 
БВП - млн. лв. 71904 78434 80044 80282 
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” - 
млн. лв. 

-2328 -1590 -405 -989 

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление” - 
% от БВП 

-3.2 -2.0 -0.5 -1.2 

Дълг на сектор „Държавно управление” - млн. лв. 11453 12291 14388 14731 
Дълг на сектор „Държавно управление” - % от БВП 15.9 15.7 18.0 18.3 

 Отчитайки спецификата на националната икономика, отнасяща се до сметките за 
институционален сектор „Държавно управление”, ревизиите в данните за дефицита и дълга, 
свързани с ЕСС 2010, са следните: 

2. Ревизии на държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг, свързани с ЕСС 2010 

  2010 2011 2012 2013 
Ревизии на държавен дефицит (-)/излишък (+), свързани с 
ЕСС 2010 - млн. лв. -125.4 -92.5 -1.1 0.0 
Ревизии на държавен дефицит (-)/излишък (+), свързани с 
ЕСС 2010 - % от БВП -0.174 -0.118 -0.001 0.0 
     Секторна класификация - млн. лв. -125.4 0.1 -1.1 0.0 
     Еднократни плащания към пенсионните схеми -  
     млн. лв. 0.0 -92.6 0.0 0.0 
Ревизии на дълга, свързани с ЕСС 2010 - млн. лв. 0.0 0.0 0.0 0.1 
Ревизии на дълга, свързани с ЕСС 2010 - % от БВП 0.0 0.0 0.0 0.0 
     Секторна класификация - млн. лв. 0.0 0.0 0.0 0.1 
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