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11.12.2002ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИL 334/24

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 21 ноември 2002 година

относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на
тримесечните финансови сметки

(ЕЦБ/2002/7)

(2002/967/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално чле-
нове 5.1, 5.2, 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1) За изпълнението на задачите си Европейската централна
банка (ЕЦБ) се нуждае от изчерпателни и надеждни
тримесечни финансови сметки за институционалните сек-
тори в еурозоната и за останалия свят.

(2) Член 5.1 от Устава изисква ЕЦБ, подпомагана от национал-
ните централни банки (НЦБ), да събира необходимата ѝ
статистическа информация или от компетентните нацио-
нални органи, или директно от икономическите агенти, за
да изпълнява задачите на Европейската система на централ-
ните банки (ЕСЦБ). Член 5.2 предвижда НЦБ да изпълня-
ват, доколкото това е възможно, задачите, посочени в
член 5.1.

(3) Част от информацията, необходима за спазване на статис-
тическите изисквания на ЕЦБ по отношение на
тримесечните финансови сметки на еурозоната, се съставя
от компетентни национални органи, различни от НЦБ.
Поради това някои от задачите, които се изпълняват съглас-
но настоящите насоки, изискват сътрудничество между
ЕСЦБ и компетентните национални органи в съответствие с
предвиденото в член 5.1 от Устава и член 4 от Регламент
(EO) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно
събирането на статистическа информация от Европейската
централна банка (1).

(4) За постигане на съгласуваност изискванията на ЕЦБ по
отношение на тримесечните финансови сметки на
еурозоната следва в максимална степен да бъдат базирани
на статистическите стандарти на Общността, установени в
Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г.

относно Европейската система от национални и регионални
сметки в Общността (2), последно изменен с Регламент (ЕО)
№ 359/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3)
(ЕSA 95).

(5) Финансовите сметки произтичат от различни статистики и
част от тримесечните данни представляват оценки. Ограни-
ченията по отношение на системите за събиране на тези ста-
тистически данни и ресурси предполагат възможността да
се разрешават дерогации от настоящите насоки, освен в слу-
чаите, когато данните да се базират на надеждни оценки.

(6) Предоставянето от НЦБ на ЕЦБ на поверителна статисти-
ческа информация се извършва, доколкото това е необхо-
димо за изпълнение на задачите на ЕСЦБ. Режимът на пове-
рителност е установен в член 8 от Регламент (ЕО)
№ 2533/98 и Насоки ЕЦБ/1998/NP28 от 22 декември
1998 г. относно общите правила и минималните стандарти
за опазване на поверителността на статистическата инфор-
мация, събирана от ЕЦБ с помощта на НЦБ (4).

(7) Необходимо е да се създаде процедура за ефективно извър-
шване на технически изменения на приложенията към
настоящите насоки, при условие че тези изменения не про-
менят основната концептуална рамка, нито засягат задъл-
жението за предоставяне на информация. При спазване на
процедурата следва да бъдат взети предвид становищата на
Комитета по статистика на ЕСЦБ. НЦБ могат да правят
предложения за такива технически изменения в приложе-
нията посредством Комитета по статистика.

(8) В съответствие с членове 12.1 и 14.3 от Устава, насоките на
ЕЦБ са неделима част от законодателството на Общността,

(1) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.
(3) ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 1.
(4) Публикувани в ОВ L 55, 24.2.2001 г., стр. 72 като приложение III
към Решение ЕЦБ/2000/12 от 10 ноември 2000 г. относно публику-
ването на някои правни актове и инструменти на Европейската цент-
рална банка.
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ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Определения

За целите на настоящите насоки:

1. „Участваща държава-членка“ означава държава-членка, която е
приела единната парична единица в съответствие с Договора за
създаване на Европейската общност;

2. „еурозона“ означава икономическата територия на участващите
държави-членки и на ЕЦБ.

Член 2

Задължения на НЦБ, свързани със статистическата
отчетност

1. Всяко календарно тримесечие НЦБ предоставят на ЕЦБ данни
за финансовите активи и пасиви, съгласно приложение I. Данните
съответстват на принципите и определенията на ESA 95, освен ако
в приложение I не е предвидено друго.

2. Данните обхващат периода от четвъртото тримесечие на 1997 г.
до тримесечието, за което се отнася предоставянето.

3. Към данните се прилага готовата налична информация за
отделни важни събития и за причините за ревизиите, когато раз-
мерът на измененията в данните, вследствие на такива важни съби-
тия и ревизии е най-малко 0,1 % от тримесечния БВП на
еурозоната.

Член 3

Задължения на ЕЦБ, свързани със статистическата
отчетност

ЕЦБ предоставя на НЦБ тримесечните финансови сметки на
еурозоната, които тя събира и публикува в своя месечен бюлетин.

Член 4

Срокове за предоставяне на данни

1. Данните и останалата информация, посочени в член 2, се пре-
доставят на ЕЦБ в рамките на срок, който не е по-дълъг от 130
календарни дни след края на тримесечието, за което се отнасят.

2. Данните, посочени в член 3, се предоставят на НЦБ не по-късно
от следващия работен ден на ЕЦБ след окончателното подготвяне
от ЕЦБ на данните за публикуване.

Член 5

Сътрудничество с компетентните национални органи

1. Когато източниците на част или на всички данни и информа-
ция, посочени в член 2, са компетентни национални органи, раз-
лични от НЦБ, НЦБ полагат усилия за установяване на подходящи
условия на сътрудничество с тези органи с цел осигуряване на една
постоянна структура за предаване на данни в съответствие със
стандартите и изискванията на ЕЦБ, освен ако вече не е постигнат
същият резултат на базата на националното законодателство.

2. Когато в хода на това сътрудничество дадена НЦБ не е в състоя-
ние да спази изискванията, установени в членове 2 и 4, поради
непредоставяне от компетентния национален орган на необходи-
мата информация на НЦБ, ЕЦБ и НЦБ обсъждат с този орган по
какъв начин може да бъде предоставена информацията.

Член 6

Стандарти за предаване и кодиране

НЦБ и ЕЦБ използват стандартите, определени в приложение II, за
предаване и кодиране на данните, посочени в членове 2 и 3. Това
изискване не препятства използването на други средства за
предаване на статистическа информация на ЕЦБ, като договорено
решение в случай на необходимост.

Член 7

Качество

1. ЕЦБ и НЦБ контролират и подобряват качеството на данните,
предоставяни на ЕЦБ.

2. Изпълнителният съвет на ЕЦБ се отчита ежегодно на Управи-
телния съвет на ЕЦБ за качеството на тримесечните финансови
сметки на еурозоната.

3. Отчетът включва най-малкото обхвата на данните, степента, в
която те отговарят на съответните определения, и обхвата на
ревизиите.

Член 8

Дерогации

1. Управителният съвет на ЕЦБ разрешава дерогации на НЦБ,
които не са в състояние да отговорят на изискванията, установени
в член 2. Допустимите дерогациите са изброени в приложение III.

2. НЦБ, получила разрешение за дерогация за определен срок от
време, уведомява ежегодно ЕЦБ за стъпките, които се предприемат
за цялостното спазване на изискванията за отчитане.

3. Управителният съвет на ЕЦБ извършва ежегодно преглед на
дерогациите.
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Член 9

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на Комитета по статистика,
Изпълнителният съвет на ЕЦБ има право да извършва технически
изменения в приложенията към настоящите насоки, при условие
че тези изменения нито променят основната концептуална рамка,
нито засягат задължението за предоставяне на информация.

Член 10

Заключителни разпоредби

1. Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите
държави-членки.

2. Настоящите насоки влизат в сила два дни след тяхното прие-
мане.

3. Настоящите насоки се публикуват в Официален вестник на
Европейските общности.

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 ноември 2002 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Willem F. DUISENBERG
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАНДАРТИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ И КОДИРАНЕ

За електронното предаване на статистическата информация, както е посочено в член 2, НЦБ използват предоставените
от ЕСЦБ възможности, които се основават на телекомуникационната мрежа „ЕСЦБ-мрежа“ („ESCB-Net“). Форматът на
съобщението, разработен за този обмен на статистическа информация е „Gesmes/CB“. Всеки динамичен ред се кодира,
като се използва родът идентификатори на финансовите сметки на паричния съюз (ФСПС) (Monetary Union Financial
Accounts – MUFA), посочени по-долу.

Род идентификатори на ФСПС

Номер Наименование Описание Списък на кодовете

1 Честота Честота на отчитаните серии CL_FREQ

2 Референтно поле Двузнаков буквено-цифров ISO код на
държавата-членка, изпращаща данните

CL_AREA_EE

3 Индикатор за
корекции

Измерението показва направени ли са някакви
корекции в динамичните редове, като сезонни
корекции и/или корекции по работни дни

CL_ADJUSTMENT

4 Позиция
(финансов инстру-
мент)

Категория на инструмента на динамичните
редове

CL_MUFA_ITEM

5 Вид на данните Вид на сметката (баланси, финансови транзак-
ции и друг вид потоци)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6 Оригинален
матуритет

Оригинален матуритет на финансовия инстру-
мент

CL_MATURITY_ORIG

7 Дебитен район Район, в който се намира седалището на
институционалната единица на длъжника

CL_AREA_EE

8 Сектор на длъж-
ника

Сектор на институционалната единица на длъж-
ника

CL_ESA95_SECTOR

9 Кредитен район Район, в който се намира седалището на
институционалната единица на кредитора

CL_AREA_EE

10 Кредитен сектор Сектор на институционалната единица на
кредитора

CL_ESA95_SECTOR

11 Оценка Използван метод за оценка CL_MUFA_VALUATION

12 Източник на
данни

Използван код за специфициране на източника
на данни

CL_MUFA_SOURCE
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДЕРОГАЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДИНАМИЧНИТЕ РЕДОВЕ, ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I,
ТАБЛИЦИ ОТ 1 ДО 4 (1)

1. Текущи данни (2)

Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Първа дата на изпращане

БЕЛГИЯ

1/3,4,6/E Депозити на ЗКПФ в резидентни ДФП и ЗКПФ и в нерезиденти първо тримесечие на 2004 г.

1/28-30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ

2/2-4/E Задължения по депозити на ЗКПФ

2/5-10/E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
ЗКПФ

2/14,15,19,20/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ от
резидентни ЗКПФ и от нерезиденти

2/22-24/B Резерви в пенсионни фондове, направени от ЗКПФ

3/3,4,6/E Депозити на ЗКПФ в резидентни ДФП и ЗКПФ и в нерезиденти

3/28-30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ

4/2-4/E Задължения по депозити на ЗКПФ

4/5-10/E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
ЗКПФ

4/14,15,19,20/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ от
резидентни ЗКПФ и от нерезиденти

4/22-24/B Резерви в пенсионни фондове, направени от НФП

ГЕРМАНИЯ

1/6/B-E Депозити на отделни НФС и на ЗКПФ в нерезиденти четвърто тримесечие на
2005 г.

1/7-12/B-D Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от отделни НФС

четвърто тримесечие на
2005 г. (*)

1/14,15,17,18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ, с
разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2003 г.

1/19-21/B-D Котирани акции, притежавани от отделни НФС четвърто тримесечие на
2005 г. (*)

1/20,21/A,E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ, с разбивка по
район на контрагентите

1/23,24/B-D Акции във взаимни фондове, притежавани от отделни НФС, с
разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2003 г.

1/26,27/B-D Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от
отделни НФС, с разбивка по район на контрагентите

(*) Deutsche Bundesbank ще се съобрази с този краен срок, при условие че необходимите първични източници на данни са на разположение навреме
за всяко тримесечие. В противен случай е възможно да бъде приложен член 8, параграф 3 от настоящите насоки.

(1) Съкращения: НФС = нефинансови сектори (S.11 + S.13 + S.14 + S.15); СДУ = сектор „Държавно управление“ (S.13); Д = домакинства,
включително нетърговски организации, обслужващи домакинства (S.14 + S.15); НФП = нефинансови предприятия (S.11); ДФП = други
финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове, включително финансови предприятия, ангажирани
със спомагатели дейности (S.123 + S.124); ЗКПФ = застрахователни компании и пенсионни фондове (S.125).

(2) Дерогации за текущи данни и данни за минали периоди, когато текущите данни не са налични

10/т. 5 BG Официален вестник на Европейския съюз 133



Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Първа дата на изпращане

1/29,30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ, с раз-
бивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2005 г.

2/6,7,9,10/A,B Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
НФП, с разбивка по район на контрагентите

2/9,10/E Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение
на финансови деривативи, издадени от ЗКПФ, с разбивка по
район на контрагентите

2/11-20/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение на
редове 11 и 16: четвърто три-

месечие на 2003 г.)

2/13-15, 18-20/B,D Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФП и Д от
резидентни и ДФП и ЗКПФ и от нерезиденти

четвърто тримесечие на
2005 г.

3/6/B-E Депозити на отделни НФС и на ЗКПФ в нерезиденти четвърто тримесечие на
2005 г.

3/7-12/B-D Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от отделни НФС

четвърто тримесечие на
2005 г. (*)

3/14,15,17,18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ, с
разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2003 г.

3/19-21/B-D Котирани акции, притежавани от отделни НФС четвърто тримесечие на
2005 г. (*)

3/20,21/A,E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ, с разбивка по
район на контрагентите

3/23,24/B-D Акции във взаимни фондове, притежавани от отделни НФС, с
разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2003 г.

3/26,27/B-D Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от
отделни НФС, с разбивка по район на контрагентите

3/29,30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ, с раз-
бивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2005 г.

4/6,7,9,10/A,B Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
НФП, с разбивка по район на контрагентите

4/9,10/E Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение
на финансови деривативи, издадени от ЗКПФ, с разбивка по
район на контрагентите

4/11-20/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение на
редове 11 и 16: четвърто три-

месечие на 2003 г.)

4/13-15, 18-20/B,D Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФП и Д от
резидентни ДФП и ЗКПФ и от нерезиденти

четвърто тримесечие на
2005 г.

ГЪРЦИЯ

1/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2005 г.

1/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС и ЗКПФ

1/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ

(*) Deutsche Bundesbank ще се съобрази с този краен срок, при условие че необходимите първични източници на данни са на разположение навреме
за всяко тримесечие. В противен случай е възможно да бъде приложен член 8, параграф 3 от настоящите насоки.
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1/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ

1/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ

1/25-27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ

1/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

2/1/C Валута, емитирана от СДУ

2/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и ЗКПФ

2/5-10/A-C,E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, издадени от НФС
и ЗКПФ

2/11-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ

2/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП и ЗКПФ

2/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ

2/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове направени от ЗКПФ

3/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ

3/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
НФС и ЗКПФ

3/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ

3/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ

3/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ

3/25-27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ

3/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

4/1/C Валута, емитирана от СДУ

4/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и ЗКПФ

4/5-10/A-C,E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, издадени от НФС
и ЗКПФ

4/11-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ

4/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП и ЗКПФ

4/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ

4/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ
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щане

ФРАНЦИЯ

1/1,2/C Депозити на СДУ трето тримесечие на
2005 г.

1/3/A,B,D Депозити на НФП и Д в резидентни ДФП четвърто тримесечие на
2005 г.

1/5/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ в резидентен СДУ трето тримесечие на
2005 г.

1/6/A-E Депозити на НФС и на ЗКПФ в нерезиденти четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение
на колона С: третото
тримесечие на 2005 г.)

1/8,9,11,12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с
изключение на финансови деривативи, притежавани от НФС и
ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение
на колона С: третото
тримесечие на 2005 г.)

1/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение
на редове 13 и 16: тре-
тото тримесечие на

2004 г.)

1/23,24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ, с раз-
бивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2005 г.

1/26,27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и ЗКПФ,
с разбивка по район на контрагентите

1/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и резерви за
неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

2/6,7,9,10/A-C Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с
изключение на финансови деривативи, издадени от НФС, с разбивка
по район на контрагентите

2/5-7/E Краткосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на
финансови деривативи, издадени от ЗКПФ

2/9,10/E Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение на
финансовите деривативи, издадени от ЗКПФ, с разбивка по район на
контрагентите

2/11-20/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение
на редове 11, 14, 16 и
19: третото тримесечие

на 2005 г.)

2/13-15, 18-20/A,B Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФП от резидентни
ДФП и ЗКПФ и от нерезиденти

четвърто тримесечие на
2005 г.

2/14,15/E Краткосрочни заеми, взети от ЗКПФ от резидентни ЗКПФ и от
нерезиденти

2/18-20/E Дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ от резидентни ДФП и ЗКПФ и от
нерезиденти

2/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и резерви за
неуредени искове, направени от ЗКПФ

3/1,2/C Депозити на СДУ трето тримесечие на
2005 г.

3/3/A,B,D Депозити на НФП и Д в резидентни ДФП четвърто тримесечие на
2005 г.

3/5/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ в резидентен СДУ трето тримесечие на
2005 г.
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3/6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ в нерезиденти четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение на
колона С: трето тримесечие на

2005 г.)

3/8,9,11,12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС и ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение на
колона C: трето тримесечие

на 2005 г.)

3/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение на
редове 13 и 16: трето триме-

сечие на 2004 г.)

3/23,24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ, с
разбивка по район на контрагентите

четвърто тримесечие на
2005 г.

3/26,27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

3/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

4/6,7,9,10/A-C Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
НФС, с разбивка по район на контрагентите

4/5-7/E Краткосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение
на финансови деривативи, издадени от ЗКПФ

4/9,10/E Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение
на финансови деривативи, издадени от ЗКПФ, с разбивка по
район на контрагентите

4/11-20/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ четвърто тримесечие на
2005 г. (с изключение на
редове 11, 14, 16 и 19: трето
тримесечие на 2005 г.)

4/13-15, 18-20/A,B Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФП от
резидентни ДФП и ЗКПФ и от нерезиденти

четвърто тримесечие на
2005 г.

4/14,15/E Краткосрочни заеми, взети от ЗКПФ от резидентни ЗКПФ и от
нерезиденти

4/18-20/E Дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ от резидентни ДФП и
ЗКПФ и от нерезиденти

4/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ

ИРЛАНДИЯ

1/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ трето тримесечие на 2003 г.

1/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2005 г.

1/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни земи, предоставени от ЗКПФ

1/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2004 г.

1/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2005 г.
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1/25-27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2004 г.

1/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2005 г.

2/1/C Валута, емитирана от СДУ четвърто тримесечие на
2003 г.

2/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и ЗКПФ

2/5-10/A-C, E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, издадени от НФС
и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2005 г.

2/11-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ

2/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП и ЗКПФ

2/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2004 г.

2/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ

3/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ

3/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2005 г.

3/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ

3/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2004 г.

3/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2005 г.

3/25-27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2004 г.

3/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от НФС и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2005 г.

4/1/C Валута, емитирана от СДУ четвърто тримесечие на
2003 г.

4/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и на ЗКПФ четвърто тримесечие на
2004 г.

4/5-10/A-C, E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, издадени от НФС
и ЗКПФ

четвърто тримесечие на
2005 г.

4/11-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ

4/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП и ЗКПФ

4/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ

4/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове направени от ЗКПФ

ИТАЛИЯ

1/25,27/A-D Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
издадени от нерезиденти

четвърто тримесечие на
2003 г.

1/25-27/E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от ЗКПФ

1/28-30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ
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2/14,19/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ от
резидентни ЗКПФ

2/22,24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ спрямо нерезиденти

3/25,27/A-D Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
издадени от нерезиденти

3/25-27/E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от ЗКПФ

3/28-30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ

4/14,19/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ от
резидентни ЗКПФ

4/22,24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ спрямо нерезиденти

ЛЮКСЕМБУРГ (*)

1/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2005 г.

1/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС и ЗКПФ

1/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ

1/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ

1/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ

1/25-27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ

1/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

2/1/C Валута, емитирана от СДУ

2/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и ЗКПФ

2/5-10/A-C, E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, издадени от НФС
и ЗКПФ

2/11-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ

2/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП и ЗКПФ

(*) Banque Centrale du Luxembourg ще се съобрази с този краен срок за текущи данни и за данни за минали периоди, при условие че необходи-
мите първични източници на данни са на разположение навреме за всяко тримесечие. В противен случай е възможно е да бъде приложен член 8,
параграф 3 от настоящите насоки.
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Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Първа дата на изпращане

2/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ

2/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ

3/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ

3/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС и ЗКПФ

3/13-18/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени от ЗКПФ

3/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ

3/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ

3/25-27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ

3/28-30/A-E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФС и ЗКПФ

4/1/C Валута, емитирана от СДУ

4/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и ЗКПФ

4/5-10/A-C, E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, издадени от НФС
и ЗКПФ

4/11-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ

4/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП и ЗКПФ

4/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от НФП и ЗКПФ

4/25-27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ

НИДЕРЛАНДИЯ

1/1,2/C Депозити на СДУ четвърто тримесечие на
2005 г.

1/6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ в нерезиденти

1/7-12/B-D Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от отделни НФС

1/8,9,11,12/A Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС, с разбивка по район на контрагентите

1/19-21/B-E Котирани акции, притежавани от отделни НФС и ЗКПФ

1/20,21/A Котирани акции, притежавани от НФС, с разбивка по район
на контрагентите

1/22,24/A-D Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и издадени
от нерезиденти

1/22-24/E Акции във взаимни фондове, притежавани от ЗКПФ

140 BG Официален вестник на Европейския съюз 10/т. 5



Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Първа дата на изпращане

1/25-27/A-D Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
издадени от нерезиденти

1/25-27/E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от ЗКПФ

1/25,27/A Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
издадени от нерезиденти

1/29/B,D Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФП и Д спрямо
резиденти

1/28-30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ

2/6,7,9,10/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
НФС и ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

2/11,12,15-17,20/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ от
резидентни и нерезиденти

2/13-20/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ

2/15,20/A,B,D Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФП и Д от
нерезиденти

2/23,24/E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

2/26,27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ, с разбивка
по район на контрагентите

3/1,2/C Депозити на СДУ

3/6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ в нерезиденти

3/7-12/B-D Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от отделни НФС

3/8,9,11,12/A Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, притежавани
от НФС, с разбивка по район на контрагентите

3/11,12/E Дългосрочни ценни книжа, различни от акции, с изключение
на финансови деривативи, притежавани от ЗКПФ, с разбивка
по район на контрагентите

3/19-21/B-E Котирани акции, притежавани от отделни НФС и ЗКПФ

3/20,21/A Котирани акции, притежавани от НФС, с разбивка по район
на контрагентите

3/22,24/A-D Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и издадени
от нерезиденти

3/22-24/E Акции във взаимни фондове, притежавани от ЗКПФ

3/25-27/A-D Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
издадени от нерезиденти
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Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Първа дата на изпращане

3/25-27/E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от ЗКПФ

3/25,27/A Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
издадени от нерезиденти

3/29/B,D Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от НФП и Д спрямо
резиденти

3/28-30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ

4/6,7,9,10/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, различни от
акции, с изключение на финансови деривативи, издадени от
НФС и ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

4/11,12,15-17,20/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ от
резидентни и нерезиденти

4/13-20/E Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от ЗКПФ

4/15,20/A,B,D Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от НФП и Д от
нерезиденти

4/23,24/E Нетен акционерен капитал на домакинствата в животозастра-
хователни резерви и в резерви на пенсионни фондове, напра-
вени от ЗКПФ, с разбивка по район на контрагентите

4/26,27/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, направени от ЗКПФ, с разбивка
по район на контрагентите

АВСТРИЯ

1/19-21/A-D Котирани акции, притежавани от НФС четвърто тримесечие на
2004 г.

1/20,21/E Котирани акции, притежавани от ЗКПФ, с разбивка по район
на контрагентите

2/11,12,16,17/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ от резиденти

3/19-21/A-D Котирани акции, притежавани от НФС

3/20,21/E Котирани акции, притежавани от ЗКПФ, с разбивка по район
на контрагентите

4/11,12,16,17/C Краткосрочни и дългосрочни заеми, взети от СДУ от резиденти

ПОРТУГАЛИЯ

1/10,11/B, D Дългосрочни ценни книжа, притежавани от НФП и Д и изда-
дени от резиденти

второ тримесечие на 2005 г.

1/19,21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ и издадени от
нерезиденти

второ тримесечие на 2004 г.

1/20/B, D Котирани акции, притежавани от НФП и Д и издадени от
резиденти

второ тримесечие на 2005 г.

1/25,27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ и издадени от нерезиденти

второ тримесечие на 2004 г.
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Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Първа дата на изпращане

2/22-24/B Резерви в пенсионни фондове, направени от НФП второ тримесечие на 2005 г.

3/10,11/B, D Дългосрочни ценни книжа, притежавани от НФП и Д и изда-
дени от резиденти

3/19,21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ и издадени от
нерезиденти

второ тримесечие на 2004 г.

3/20/B, D Котирани акции, притежавани от НФП и Д и издадени от
резиденти

второ тримесечие на 2005 г.

3/25,27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ и издадени от нерезиденти

второ тримесечие на 2004 г.

4/22-24/B Резерви в пенсионни фондове, направени от НФП второ тримесечие на 2005 г.

ФИНЛАНДИЯ

1/6/A,D Депозити на Д в нерезиденти четвърто тримесечие на
2005 г.

1/19,21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ и издадени от
нерезиденти

1/22,24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ и
издадени от нерезиденти

1/25,27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ и издадени от нерезиденти

1/28,30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ спрямо
нерезиденти

2/11-15/A-E Краткосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2004 г.

2/16,17/C Дългосрочни заеми, взети от СДУ от резиденти четвърто тримесечие на
2005 г.

2/20/A,D Дългосрочни заеми, взети от Д от нерезиденти

3/6/A,D Депозити на Д в нерезиденти

3/19,21/A-E Котирани акции, притежавани от НФС и ЗКПФ и издадени от
нерезиденти

3/22,24/A-E Акции във взаимни фондове, притежавани от НФС и ЗКПФ и
издадени от нерезиденти

3/25,27/A-E Акции на фондове на паричния пазар, притежавани от НФС и
ЗКПФ и издадени от нерезиденти

3/28,30/E Предварителни плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове, притежавани от ЗКПФ спрямо
нерезиденти

4/11-15/A-E Краткосрочни заеми, взети от НФС и ЗКПФ четвърто тримесечие на
2004 г.

4/16,17/C Дългосрочни заеми, взети от СДУ от резиденти четвърто тримесечие на
2005 г.

4/20/A,D Дългосрочни заеми, взети от Д от нерезиденти
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2. Данни за минали периоди (1)

Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Обхват на данните Първа дата на изпращане

ИРЛАНДИЯ

1/1-6 /A-E Депозити на НФС и ЗКПФ От четвърто тримесечие на
1997 г. до първо тримесечие

на 2003 г.

второ тримесечие на 2005 г.

1/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от
НФС и ЗКПФ

От четвърто тримесечие на
1997 г. до първо тримесечие

на 2004 г.

четвърто тримесечие на
2005 г.

1/25-27/A-E Акции на фондове на паричния
пазар, притежавани от НФС и ЗКПФ

2/1/C Валута, емитирана от СДУ От четвърто тримесечие на
1997 г. до първо тримесечие

на 2003 г.

второ тримесечие на 2005 г.

2/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и
ЗКПФ

2/22-24/B,E Нетен акционерен капитал на
домакинствата в животозастрахова-
телни резерви и в резерви на пен-
сионни фондове, направени от НФП
и ЗКПФ

От четвърто тримесечие на
1997 г. до първо тримесечие

на 2004 г.

четвърто тримесечие на
2005 г.

2/25-27/E Предварителни плащания на застра-
хователни премии и резерви за
неуредени искове, направени от
ЗКПФ

3/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ

3/19-21/A-E Котирани акции, притежавани от
НФС и ЗКПФ

3/25-27/A-E Акции на фондове на паричния
пазар, притежавани от НФС и ЗКПФ

4/1/C Валута, емитирана от СДУ От четвърто тримесечие на
1997 г. до първо тримесечие

на 2003 г.

второ тримесечие на 2005 г.

4/2-4/C,E Задължения по депозити на СДУ и
ЗКПФ

От четвърто тримесечие на
1997 г. до първо тримесечие

на 2004 г.

четвърто тримесечие на
2005 г.

АВСТРИЯ

1/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ От четвърто тримесечие на
1997 г. до четвърто тримесе-

чие на 1999 г.

четвърто тримесечие на
2004 г.

1/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни
книжа, различни от акции, с
изключение на финансови
деривативи, притежавани от НФС и
ЗКПФ

1/19-21/E Котирани акции, притежавани от
ЗКПФ

1/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, прите-
жавани от НФС и ЗКПФ

1/25-27/A-E Акции на фондове на паричния
пазар, притежавани от НФС и ЗКПФ

2/1/C Валута, емитирана от СДУ

2/5-10/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни
книжа, издадени от НФС и ЗКПФ

2/13-15, 18-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми,
взети от НФС от резидентни ДФП и
ЗКПФ и от нерезиденти

(1) Дерогации за данни за минали периоди, когато текущите данни са налични.
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Таблица/ред/колона Описание на динамичните редове Обхват на данните Първа дата на изпращане

2/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП
и ЗКПФ

3/1-6/A-E Депозити на НФС и ЗКПФ

3/7-12/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни
книжа различни от акции, с
изключение на финансови
деривативи, притежавани от НФС и
ЗКПФ

3/19-21/E Котирани акции, притежавани от
ЗКПФ

3/22-24/A-E Акции във взаимни фондове, дър-
жани от НФС и ЗКПФ

3/25-27/A-E Акции на фондове на паричния
пазар, притежавани от НФС и ЗКПФ

4/1/C Валута, емитирана от СДУ

4/5-10/A-E Краткосрочни и дългосрочни ценни
книжа, издадени от НФС и ЗКПФ

4/13-15, 18-20/A-E Краткосрочни и дългосрочни заеми,
взети от НФС и ЗКПФ от резидентни
ДФП и ЗКПФ и от нерезиденти

4/21/B,E Котирани акции, издадени от НФП
и ЗКПФ
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