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НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 21 ноември 2002 година
относно изискванията за статистическа отчетност
Европейската
централна
банка
по
отношение
тримесечните финансови сметки

на
на

(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 членове
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
сектори в еурозоната и за останалия свят.

(2)

Член 5.1 от Устава изисква ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки (НЦБ), да събира необходимата ѝ
статистическа информация или от компетентните национални
органи, или директно от икономическите агенти, за да
изпълнява задачите на Европейската система на централните
банки (ЕСЦБ). Член 5.2 предвижда НЦБ да изпълняват,
доколкото това е възможно, задачите, посочени в член 5.1.

(3)

Част от информацията, необходима за спазване на статистическите 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 съгласно 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 (ЕО) № 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. Ограниченията по отношение на системите за събиране на тези
статистически данни и ресурси предполагат възможността
да се разрешават дерогации от настоящите насоки, освен в
случаите, когато данните да се базират на надеждни оценки.

(6)

Предоставянето от НЦБ на ЕЦБ на поверителна статистическа информация се извършва, доколкото това е
необходимо за изпълнение на задачите на ЕСЦБ. Режимът

(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.
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на поверителност 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
информация, събирана от ЕЦБ с помощта на НЦБ (1).
(7)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно
извършване на технически изменения на приложенията към
настоящите насоки, при условие че тези изменения не
променят основната концептуална рамка, нито засягат задължението 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 приложенията
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,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

▼M1
Член 1
Определения
По смисъла на настоящите насоки:
1. „участваща държава-членка“ означава държава-членка, приела
еурото;
2. „нова участваща държава-членка“ означава държава-членка,
която става участваща държава-членка след влизането в сила
на настоящите насоки;
3. „еурозона“ означава икономическата територия на участващите
държави-членки и ЕЦБ.
Член 2
Задължения за статистическо отчитане на НЦБ
1.
НЦБ предават данни за финансовите активи и пасиви, както е
посочено в приложение I, всяко тримесечие. Данните са съобразени
с принципите и дефинициите на ESA 95, освен ако в приложение I
не е посочено друго. Данните не трябва да се коригират от ефекти,
свързани със сезона или с работния ден. Ако не са налични
достатъчни статистически източници, от които да се извлекат
данни за определени финансови активи и пасиви, НЦБ предават
възможно най-добра оценка за съставянето на агрегатите на еурозоната. НЦБ предават отделни данни за институционалните
подсектори S.123 и S.124 или, ако не могат да съставят отделни
данни, предават комбинирани данни за институционалните
подсектори S.123 + S.124.
2.
Предаването на данните, специфицирани в таблици 1 и 2 от
приложение I, започва през м. април 2006 г. Предаването на
данните, посочени в таблици 3—5 от приложение I, започва през
м. април 2008 г.
3.
За НЦБ на участващите държави-членки изискванията за
данните са следните:
а) Всички данни за институционалните сектори и основните институционални подсектори (S.11, S.121 + 122, S.123, S.124, S.125,
(1) 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 публикуването на
някои правни актове и инструменти на Европейската централна банка.
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S.13 и S.14 + 15) и останалия свят (S.2), както е указано в
таблици 1 и 2 от приложение I, с изключение на насрещната
секторна информация, обхващат:
i) за наличности— периода от четвъртото тримесечие на 1997 г.
до тримесечието, за което се отнася предаването на данните;
и
ii) за транзакции— периода от първото тримесечие на 1998 г. до
тримесечието, за което се отнася предаването на данните.
б) насрещната секторна информация за институционалните сектори
и основните институционални подсектори (S.11, S.121 + 122,
S.123, S.124, S.125, S.13 и S.14 + 15) и останалия свят (S.2),
както е указано в таблици 1—5 от приложение I, обхваща:
i) за наличности— периода от четвъртото тримесечие на 1998 г.
до тримесечието, за което се отнася предаването на данните;
и
ii) за транзакции— периода от първото тримесечие на 1999 г. до
тримесечието, за което се отнася предаването на данните.
в) данните за подсекторите на държавното управление (S.1311,
S.1312, S.1313 и S.1314), указани в таблици 1 и 2 от приложение
I, обхващат:
i) за наличности- периода от четвъртото тримесечие на 1998 г.
до тримесечието, за което се отнася предаването на данните;
и
ii) за транзакции периода от първото тримесечие на 1999 г. до
тримесечието, за което се отнася предаването на данните.
г) насрещният сектор „Резиденти на други участващи държавичленки“ в таблици 3 - 5 от приложение I и сектора на
емитента за статия „Акции на фондовете на паричния пазар,
емитирани от парични финансови институции (ПФИ) в еурозоната“ в ред 36 на таблица 1 от приложение I следва да
включват данни, обхващащи новите участващи държавичленки. Данните по отношение на всяка нова участваща
държава-членка се включват от първото тримесечие след като
тази държава-членка стане участваща държава-членка, както
следва:
i) ако новата участваща държава-членка е била държава-членка
на ЕС през 1999 г., данните трябва да датират поне от
първото тримесечие на 1999 г.; и
ii) ако новата участваща държава-членка не е била държавачленка на ЕС през 1999 г., данните трябва да датират от
първото тримесечие на годината, в която държавата-членка
се е присъединила към ЕС.
4.
За НЦБ на нови участващи държави-членки изискванията за
данните, чрез дерогация от параграф 3, са следните:
а) за нови участващи държави-членки, които са били държавичленки на ЕС през 1999 г., всички данни за финансови активи
и пасиви, указани в таблици 1 - 5 на приложение I, трябва да
обхващат периода от първото тримесечие на 1999 г. до тримесечието, за което се отнася предаването на данните.
б) За нови участващи държави-членки, които не са били държавичленки на ЕС през 1999 г., всички данни за финансови активи и
пасиви, указани в таблици 1 до 5 на приложение I, трябва да
обхващат периода от първото тримесечие на годината, в която
държавата-членка се е присъединила към ЕС, до тримесечието,
за което се отнася предаването на данните.
в) насрещният сектор „Резиденти на други участващи държавичленки“ в таблици 3—5 от приложение I и сектора на
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емитента за статия „Акции на фондовете на паричния пазар,
емитирани от парични финансови институции (ПФИ) в еурозоната“ в ред 36 на таблица 1 от приложение I трябва да
включат данни, обхващащи други нови участващи държавичленки. Данните по отношение на всяка друга нова участваща
държава-членка се включват от първото тримесечие след като
тази държава-членка стане участваща държава-членка. Точните
изисквания за данните следва да се определят от Статистическия
комитет на ЕСЦБ в съответствие с изискванията за данните,
постановени в параграф 3, буква г).
5.
Всички данни, обхванати в параграф 3, буква г) и параграф 4,
буква в), могат да се предоставят на базата на възможно най-добри
оценки.
6.
Данните трябва да са придружени от пояснителна информация
за отделни важни събития по време на последното референтно
тримесечие, както и за причините за евентуалните ревизии, ако
размерът на промяната в данните, причинен от такива важни
събития и от ревизиите, е поне 0,2 % от тримесечния брутен
вътрешен продукт на еурозоната, или ако ЕЦБ поиска подобна
информация.
▼B
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
▼M1

▼B

1.
Данните и друга информация, описани в член 2, се отчитат на
ЕЦБ в срок, който не надвишава 110 календарни дни след края на
тримесечието, за което се отнасят данните.
2.
Данните, посочени в член 3, се предоставят на НЦБ не покъсно 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
информация, посочени в член 2, са компетентни национални
органи, различни 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
състояние да спази изискванията, установени в членове 2 и 4,
поради непредоставяне от компетентния национален орган на
необходимата информация на НЦБ, ЕЦБ и НЦБ обсъждат с този
орган по какъв начин може да бъде предоставена информацията.
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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 Управителния 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.
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
приемане.
Настоящите насоки се публикуват в Официален вестник на
3.
Европейските общности.

▼M1

Салда (AF) и транзакции (F) (2)

Неконсолидирани финансови активи, с изключение на финансовите активи на под-секторите на държавното управление (S.1311, S.1312, S.1313 и
S.1314), които са консолидирани финансови активи (1)

Таблица I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I
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(1) Кодовете на ЕЅА 95 се използват за класификация на институционалните сектори (вижте глава 2 на ЕЅА 95), финансовите транзакции (вижте
глава 5 на ЕЅА 95) и салдата (вижте глава 7 на ЕЅА 95).
(2) Изискванията за предоставяне на данни за салдата и транзакциите са еднакви, с изключение на монетарно златото и СПТ (AF.l) като част на актив
на останалата част на света, който се изисква само за транзакциите.
(3) НТООД е съкращение на „нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ (S.15).
(*) Съгласно постановеното в член 2.1, НЦБ предават отделно данните, свързани с институционалните под-сектори S.123 и S.124 или, ако не могат да съставят данните
отделно, предават сборните данни от институционалните под-сектори S.123 + S.124.

2002O0007 — BG — 01.10.2008 — 004.001 — 9

▼M1

Салда (AF) и транзакции (F) (2)

Неконсолидирани пасиви, с изключение на пасивите на под-секторите на държавното управление (S.1311, S.1312, S.1313 и S.1314), които са
консолидирани пасиви (1)

Таблица 2
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(1) Кодовете на ЕЅА 95 се използват за класификация на институционалните сектори (вижте глава 2 на ЕЅА 95), финансовите транзакции (вижте
глава 5 на ЕЅА 95) и салдата (вижте глава 7 на ЕЅА 95).
(2) Изискванията за предоставяне на данни за салдата и транзакциите са еднакви.
(3) НТООД е съкращение на „нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ (S.15).
(4) Или нетно предоставяне/получаване на средства за транзакциите.
(*) Съгласно постановеното в член 2, алинея 1, НЦБ предават отделно данните, свързани с институционалните под-сектори S.123 и S.124 или, ако не могат да съставят
данните отделно, предават сборните данни от институционалните под-сектори S.123 + S.124.
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▼M1

(1) Кодовете на ЕЅА 95 се използват за класификация на институционалните сектори (вижте глава 2 на ЕЅА 95), финансовите транзакции (вижте
глава 5 на ЕЅА 95) и салдата (вижте глава 7 на ЕЅА 95).
(2) Изискванията за предоставяне на данни за салдата и транзакциите са еднакви.
(*) Съгласно постановеното в член 2, параграф 1, НЦБ предават отделно данните, свързани с институционалните под-сектори S.123 и S.124 или, ако не могат да съставят
данните отделно, предават сборните данни от институционалните под-сектори S.123 + S.124.

Салда (AF.22 + AF.29) и транзакции (F.22 + F.29) (1) (2)

Депозити, неконсолидирани

Таблица 3
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(1) Кодовете на ЕЅА 95 се използват за класификация на институционалните сектори (вижте глава 2 на ЕЅА 95), финансовите транзакции (вижте
глава 5 на ЕЅА 95) и салдата (вижте глава 7 на ЕЅА 95).
(2) Изискванията за предоставяне на данни за салдата и транзакциите са еднакви.
(*) Съгласно постановеното в член 2, параграф 1, НЦБ предават отделно данните, свързани с институционалните под-сектори S.123 и S.124 или, ако не могат да съставят
данните отделно, предават сборните данни от институционалните под-сектори S.123 + S.124.

Салда (AF.41) и транзакции (F.41) 0) (1) (2)

Краткосрочни заеми, неконсолидирани

Таблица 4

2002O0007 — BG — 01.10.2008 — 004.001 — 14

▼M1

(1) Кодовете на ЕЅА 95 се използват за класификация на институционалните сектори (вижте глава 2 на ЕЅА 95), финансовите транзакции (вижте
глава 5 на ЕЅА 95) и салдата (вижте глава 7 на ЕЅА 95).
(2) Изискванията за предоставяне на данни за салдата и транзакциите са еднакви.
(*) Съгласно постановеното в член 2, параграф 1, НЦБ предават отделно данните, свързани с институционалните под-сектори S.123 и S.124 или, ако не могат да съставят
данните отделно, предават сборните данни от институционалните под-сектори S.123 + S.124.

Салда (AF.42) и транзакции (F.42) (1) (2)

Дългосрочни заеми, неконсолидирани

Таблица 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Стандарти за предаване и кодиране
За електронното предаване на статистическа информация, както е посочено
в член 2, НЦБ използват предоставяните от ЕСЦБ възможности, които се
основават на телекомуникационната мрежа „ESCB-Net“. Форматът за
съобщения, разработен за този обмен на статистическа информация, е
„Gesmes/TS format“. Всеки динамичен ред се кодира, като се използват
посочените по-долу родови идентификатори на интегрираните икономически сметки (IEA).
Родови идентификатори на IEA
Номер

Наименование

Описание

Номенклатура

1

Периодичност

Показва
периодичността
отчитаните редове

2

Референтна област

Буквено-цифров двузнаков ISO
код
на
държавата-членка,
предоставяща данните

CL_AREA_EE

3

Показател
корекция

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

CL_ADJUSTMENT

4

Оценка

Предоставя
информация
ценовата оценка

CL_ESA95TP_PRICE

5

Транзакции

Определя вида на сметката
(напр. баланси, финансови транзакции и други потоци)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Актив

Показва категориите финансови
активи или пасиви

CL_ESA95TP_ASSET

7

Сектор

Определя отчитащия институционален сектор

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Област
контрагента

на

Определя областта, в която се
намира постоянното пребиваване
на
сектора
на
контрагента

CL_AREA_EE

9

Сектор
контрагента

на

Определя
институционалния
сектор на контрагента

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Дебит/кредит

Определя
(измененията
в)
активите или (измененията в)
пасивите

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Консолидиране

Определя равнището на консолидиране

CL_ESA95TP_CONS

12

Деноминация

Измервателна единица

CL_ESA95TP_DENOM

13

Допълнение

Определя таблици, включени в
Насоки ЕЦБ/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX

за

на

за

CL_FREQ
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ДЕРОГАЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДИНАМИЧНИТЕ РЕДОВЕ, ИЗБРОЕНИ В
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ТАБЛИЦИ 1 ДО 5 (1)
1. Текущи данни (2)
Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

Първа
дата
предаване (3)

на

БЕЛГИЯ
3/3-6/L-U

Депозити, държани при ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП и ФПСФД на нерезиденти, разбити по
насрещни сектор и зона

3/7/L-U

Депозити, държани при ЗКПФ на нерезиденти, разбити по насрещна зона

4/12, 13, 15-21/A-H

Краткосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФСПДФ, ЗКПФ и ДУ на нерезиденти, разбити
по насрещни сектор и зона

5/12-21/A-H

Дългосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФСПДФ, ЗКПФ и ДУ на нерезиденти, разбити
по насрещни сектор и зона

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

ГЕРМАНИЯ
1/9, 14/B, H, M

Краткосрочни и дългосрочни дългови ценни
книжа, притежавани от НФП, ДУ и домакинства и НТООД

1/33/B, H, M

Котирани акции, притежавани от НФП, ДУ и
домакинства и НТООД

1/33/N

Котирани акции, притежавани от ОС

1/34/A, B, H, M, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП, ДУ, домакинства и
НТООД, и ОС

1/37/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни
резерви
и
резерви
на
пенсионните фондове, притежавани от ОС

1/38, 39/M

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви, притежавани от домакинства и НТООД, и Нетни активи на домакинствата в резерви на пенсионните фондове,
притежавани от домакинства и НТООД

1/38, 39/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви, притежавани от ОС и
Нетни активи на домакинствата в резерви на
пенсионните фондове, притежавани от ОС

2/20/N

Котирани акции, емитирани от ОС и притежавани от цялата икономика

_____________

Трето тримесечие на
2006 г.

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

(1) Съкращения: НФП = нефинансови предприятия (S.11); ПФИ = парично-финансови институции
(S.121 + 122); ДФПФПСФД = други финансови посредници, с изключение на застрахователните
компании и пенсионните фондове, и финансови предприятия, ангажирани със спомагателни
финансови дейности (S.123 + S.124); ДФП = други финансови посредници, с изключение на застрахователните компании и пенсионните фондове (S.123); ФПСФД = финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности (S.124); ЗКПФ = застрахователни компании и
пенсионни фондове (S.I25); ДУ = държавно управление (S.13); ЦДУ = централно държавно управление (S.1311); ФДУ = федерално държавно управление (S.1312); МДУ = местно държавно управление (S.1313); СОФ = социалноосигурителни фондове (S.1314); домакинства и
НТООД = домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14 + S.I5);
ОС = останал свят
(2) Дерогациите относно текущите данни включват автоматично съответните дерогации по отношение на
данни за минали периоди.
(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/колона

Първа
дата
предаване (3)

Описание на динамичните редове

2/21/N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти, емитирани от ОС и притежавани
от цялата икономика

2/23-25/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на
пенсионните фондове като пасив на ОС

2/26/N

Предварителни плащания на застрахователни
премии и резерви за неуредени искове като
пасив на ОС

4/3-21/B, H

Краткосрочни заеми, отпуснати от НФП и ДУ
на резиденти и нерезиденти, разбити по
насрещни сектор и зона

4/12-21/G

Краткосрочни заеми, отпуснати от ЗКПФ на
нерезиденти, разбити по насрещни сектор и
зона

5/3-21/B, H

Дългосрочни заеми, отпуснати от НФП и ДУ
на резиденти и нерезиденти, разбити по
насрещни сектор и зона

5/12-21/G

Дългосрочни заеми, отпуснати от ЗКПФ нa
нерезиденти, разбити по насрещни сектор и
зона

на

ИСПАНИЯ
1/19/A-E, G, N

Финансови деривативи като актив на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ЗКПФ и ОС

2/6/A, C, D, F, N

Финансови деривативи като пасив на цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ПФИ и ОС

Второ
тримесечие
на 2007 г.

ФРАНЦИЯ
1/36/A-H, M, N

Акции на фондове на паричния
емитирани от ПФИ на еурозоната,
жавани от цялата икономика, НФП,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
домакинства и НТООД, и ОС

пазар,
притеПФИ,
ДУ и

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/8/A, B, D, F, G, M

Краткосрочни заеми, отпуснати от резиденти
на цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ФПСФД, ЗКПФ и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/9/F

Краткосрочни заеми, отпуснати от ПФИ на
ФПСФД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/10/A, B, D, F, G, M

Краткосрочни заеми, отпуснати от НПФИ на
цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ФПСФД, ЗКПФ и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/12/A, D, F

Краткосрочни заеми, отпуснати от нерезиденти на цялата икономика, ДФПФПСФД
и ФПСФД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/14/A, B, D, F, G, M

Дългосрочни заеми, отпуснати от резиденти
на цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ФПСФД, ЗКПФ и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

_____________

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

Първа
дата
предаване (3)

на

2/15/F

Дългосрочни заеми, отпуснати от ПФИ на
ФПСФД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/16/A, B, D, F, G, M

Дългосрочни заеми, отпуснати от НПФИ на
цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ФПСФД, ЗКПФ и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/18/A, D, F

Дългосрочни заеми, отпуснати от нерезиденти
на цялата икономика, ДФПФПСФД и ФПСФД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

3/4/L-O, R-U

Депозити на резиденти в други участващи
държави-членки, разбити по насрещния
сектор, и на резиденти извън еурозоната,
държани при ДФПФПСФД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

3/7/L-U

Депозити на резиденти в други участващи
държави-членки (общо) и на резиденти извън
еурозоната, държани при ЗКПФ

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

4, 5/2-21/A-B, D-H

Краткосрочни и дългосрочни заеми отпуснати
от цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и ДУ нa резиденти и
нерезиденти, разбити по насрещни сектор и
зона

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/4, 5, 7/A, B, M

Депозити, общо за инструмента, депозити,
държани при резиденти, и депозити, държани
при НПФИ на цялата икономика, НФП и
домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/4/N

Депозити, притежавани от ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

на

1/9, 14/N

Краткосрочни и дългосрочни дългови ценни
книжа, притежавани от ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

на

1/19/A, B, M

Финансови деривативи като актив на цялата
икономика, НФП и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/19/N

Финансови деривативи като актив на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

1/20, 24/A, B, M

Краткосрочни и дългосрочни заеми, отпуснати
от цялата икономика, НФП и домакинства и
НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/20, 24/N

Краткосрочни и дългосрочни заеми, отпуснати
от ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

1/34/A, B, M

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/33-35/N

Котирани акции, некотирани акции и други
капиталови инструменти, и акции на инвестиционни фондове, притежавани от ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/37-39/M

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на
пенсионните фондове, притежавани от домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие
2006 г.

ИРЛАНДИЯ

_____________

на

на

на

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

Първа
дата
предаване (3)

на

1/40/A, B, M

Предварителни плащания на застрахователни
премии и резерви за неуредени искове притежавани от цялата икономика, НФП и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие
2006 г.

1/41/A, B, M

Други сметки за получаване/плащане като
актив на цялата икономика, НФП и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/41/N

Други сметки за получаване/плащане като
актив на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

на

2/3/N

Депозити, държани при ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

на

2/4, 5/N

Краткосрочни и дългосрочни дългови ценни
книжа, емитирани от ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

на

2/6/A, B, M

Финансови деривативи като пасив на цялата
икономика, НФП и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/6/N

Финансови деривативи като пасив на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

2/7, 8, 10, 13, 14, 16/
A, B, M

Краткосрочни и дългосрочни заеми отпуснати
на цялата икономика, НФП и домакинства и
НТООД (общо за инструмента, заеми,
отпуснати от резиденти, и заеми, отпуснати
от НПФИ)

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/7, 13/N

Краткосрочни и дългосрочни заеми, отпуснати
на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

2/20, 22/N

Котирани акции и акции на инвестиционни
фондове, емитирани от ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/21/A, B, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти
емитирани
от
цялата
икономика, НФП и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/23-26/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на
пенсионните фондове и Предварителни
плащания на застрахователни премии и
резерви за неуредени искове като пасив на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

2/27/A, B, M

Други сметки за получаване/плащане като
пасив на цялата икономика, НФП и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/27/N

Други сметки за получаване/плащане като
пасив на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

2/28/A, B, M

Нетни финансови активи (за салда) и нетно
предоставяне/получаване на финансиране (за
транзакции) на цялата икономика, НФП и
домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/28/N

Нетни финансови активи (за салда) и нетно
предоставяне/получаване на финансиране (за
транзакции) на ОС

Четвърто
тримесечие
2006 г.

_____________

на

на

на

на

на

на

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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▼M1
Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

3/1, 4-8/L-U

Депозити държани при цялата икономика,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и ДУ
на нерезиденти, разбити по насрещни сектор
и зона

4, 5/1-21/A, B, H, I

Краткосрочни и дългосрочни заеми отпуснати
от цялата икономика, НФП, ДУ и домакинства
и НТООД нa резиденти и нерезиденти,
разбити по насрещни сектор и зона

4, 5/12-21/D-G

Краткосрочни и дългосрочни заеми отпуснати
от ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и ЗКПФ нa
нерезиденти, разбити по насрещни сектор и
зона

Първа
дата
предаване (3)

на

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

ИТАЛИЯ
3/3-6/M-T

Депозити, държани при ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП и ФПСФД на нерезиденти, разбити по
насрещния сектор

4/13, 15-20/A-H

Краткосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ нa нерезиденти, разбити
по насрещния сектор

5/13-20/A-H

Дългосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ нерезиденти, разбити по
насрещния сектор

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

▼M3
КИПЪР
4, 5/2-21/А, Б, Г-З

Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени
от
цялата
икономика,
НФП,
ДФПФПСФД, ДФП, ФС, ЗКПФ, ДУ и домакинства на резиденти и нерезиденти, разбити
по насрещен сектор и зона

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/3/B, D, G, H, M

Валута, притежавана от НФП, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, ДУ и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/4, 5, 7, 8/A, B, D,
G, H, M

Депозити, общо за инструмента, депозити,
държани при резиденти, депозити, държани
при НПФИ и депозити, държани при нерезиденти, от цялата икономика, НФП,
ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ и домакинства и
НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/9, 14/B, D, G, M

Краткосрочни и дългосрочни дългови ценни
книжа, притежавани от НФП, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/19/A, B, C, D, G,
M, N

Финансови деривативи като актив на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/20, 24/A, B, D, G,
M

Краткосрочни и дългосрочни заеми, отпуснати
от цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ЗКПФ и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/33—36/A, B, C, D,
G, H, M, N

Котирани акции, некотирани акции и други
капиталови инструменти, акции на инвестиционни фондове и акции на фондове на
паричния пазар, емитирани от ПФИ в еурозоната, притежавани от цялата икономика,
НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и НТООД, и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

▼M2
ЛЮКСЕМБУРГ

_____________

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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▼M2
Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

Първа
дата
предаване (3)

на

1/37—39/M, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни
резерви
и
резерви
на
пенсионни фондове (AF.61, AF.611, AF.612),
притежавани от домакинства и НТООД, и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/40/A, B, C, D, G,
H, M, N

Предварителни плащания на застрахователни
премии и резерви за неуредени искове, притежавани от цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и
НТООД, и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/41/ A, B, D, G, M

Други сметки, подлежащи на получаване/
плащане като актив на цялата икономика,
НФП, ДФПФПСФД, ЗКПФ и домакинства и
НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/3/ A, D, G

Депозити, държани при цялата икономика,
ДФПФПСФД и ЗКПФ

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/6/A B, C, D, G, M,
N

Финансови деривативи като пасив на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/7, 13/A, B, D, G, M

Краткосрочни и дългосрочни заеми (общо за
инструментите),
отпуснати
на
цялата
икономика, НФП, ДФПФПСФД, ЗКПФ и
,домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/8, 10, 14, 16/A B,
D, G, H, M

Краткосрочни и дългосрочни заеми, отпуснати
от резиденти и от НПФИ на цялата
икономика, НФП, ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ
и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/20/N

Котирани акции, емитирани от ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/21/A, B, C, D, G, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
емитирани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ
и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/22/N

Акции на взаимни фондове, емитирани от ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/23—24/A, G, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви на
пенсионни фондове (AF.61) и нетни активи
на домакинства в животозастрахователни
резерви (AF.611) като пасив на цялата
икономика, ЗКПФ и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/25/A, B, C, D, G,
M, N

Нетни активи на домакинствата в резерви на
пенсионни фондове като пасив на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/26/ A, G, N

Предварителни плащания на застрахователни
премии и резерви за неуредени искове като
пасив на цялата икономика, ЗКПФ и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/27/A, B, D, G, M

Други сметки, подлежащи на получаване/
плащане като пасив на цялата икономика,
НФП, ДФПФПСФД, ЗКПФ и домакинства и
НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

2/28/B, C, D, G, M

Нетни финансови активи (за наличности) и
нето предоставенr/получени заеми (за транзакции) на НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ
и домакинства и НТООД

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

_____________

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.

2002O0007 — BG — 01.10.2008 — 004.001 — 23
▼M2
Таблица/ред/колона

Първа
дата
предаване (3)

Описание на динамичните редове

на

3/1, 4/8/B-U

Депозити, държани при цялата икономика,
ДФПФПСФД, ДФП, ФС, ЗКПФ и ДУ,
разбити по насрещен сектор и зона

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

4, 5/2—21/ A, B, D,
G, H, I

Краткосрочни и дългосрочни заеми, предоставени
от
цялата
икономика,
НФП,
ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ и домакинства и
НТООД на резиденти и нерезиденти, разбити
по насрещни сектор и зона

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/19/A-G, M, N

Финансови деривативи като актив на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

1/33/A, C-F, N

Котирани акции, притежавани от
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД,
ФПСФД и ОС

1/34/A-H, M, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

1/35/A, C-F, N

Акции на инвестиционни фондове, притежавани
от
цялата
икономика,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и ОС

1/36/A-H, M, N

Акции на фондове на паричния пазар
емитирани от ПФИ на еурозоната, притежавани от цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, ДУ,
домакинства и НТООД, и ОС

2/6/A-G, M, N

Финансови деривативи като пасив на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/20/A, C-F, N

Котирани акции, емитирани от
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД,
ФПСФД и ОС

2/21/A-H, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
емитирани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ и ОС

2/22/A, C-E, N

Акции на инвестиционни фондове, емитирани
от цялата икономика, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП и ОС

3/3-6/L-U

Депозити, държани при ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП и ФПСФД на нерезиденти, разбити по
насрещни сектор и зона

3/7/L, U

Депозити държани при ЗКПФ на нерезиденти,
разбити по насрещната зона

4/12, 13, 15-21/A-H

Краткосрочни заеми отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ нa нерезиденти, разбити
по насрещни сектор и зона

5/12-21/A-H

Дългосрочни заеми отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ на нерезиденти, разбити
по насрещни сектор и зона

▼M1
НИДЕРЛАНДИЯ

_____________

цялата
ДФП,

цялата
ДФП,

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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▼M1
Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

Първа
дата
предаване (3)

на

АВСТРИЯ
1/19/A, C, D, G, N

Финансови деривативи като актив на цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

1/33/A, C, D, N

Котирани акции, притежавани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД и ОС

1/34/A, C, D, G, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
притежавани
от
цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

1/41/A, C, D, G, N

Други сметки за получаване/плащане като
актив
на
цялата
икономика,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

2/6/A, C, D, G, N

Финансови деривативи като пасив на цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

2/20/A, C, D, N

Котирани акции, емитирани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД и ОС

2/21/A, C, D, G, N

Некотирани акции и други капиталови
инструмети, емитирани от цялата икономика,
ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

2/27/A, C, D, G, N

Други сметки за получаване/плащане като
пасив
на
цялата
икономика,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

2/28/A, C, D, G, N

Нетни финансови активи (за салда) и нетно
предоставяне/получаване за финансиране (за
транзакции) на цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД, ЗКПФ и ОС

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

ПОРТУГАЛИЯ
1/24/A,В

Дългосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика и НФП

1/34/A-H, M, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и НТООД,
и ОС

1/41/A-G, M, N

Други сметки за получаване/плащане като
актив на цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/16/A,В

Дългосрочни заеми, отпуснати от НПФИ на
цялата икономика и НФП

2/21/A-H, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
емитирани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ и ОС

2/27/A-G, M, N

Други сметки за получаване/плащане като
пасив на цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/28/A-H, M, N

Нетни финансови активи (за салда) и нетно
предоставяне/получаване на финансиране (за
транзакции) на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
ДУ, домакинства и НТООД, и ОС

_____________

Четвърто
тримесечие
2007 г.

на

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/колона

Описание на динамичните редове

Първа
дата
предаване (3)

на

ФИНЛАНДИЯ
1/34/A-H, M, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и НТООД,
и ОС

1/38, 39/M, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви, притежавани от домакинства и НТООД и от ОС, и Нетни активи на
домакинствата в резервите на пенсионните
фондове, притежавани от домакинства и
НТООД и ОС

1/41/A-G/M, N

Други сметки за получаване/плащане като
актив на цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/21/A-H, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти,
емитирани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ и ОС

2/24/A, G, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви като пасив на цялата
икономика, ЗКПФ и ОС

2/25/A, C-H, M, N

Нетни активи на домакинствата в резерви на
пенсионните фондове като пасив на цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и НТООД,
и ОС

2/27/A-G, M, N

Други сметки за получаване/плащане като
пасив на цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/28/A-H, M, N

Нетни финансови активи (за салда) и нетно
предоставяне/получаване на финансиране (за
транзакции) на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
ДУ, домакинства и НТООД, и ОС

4/13, 15-20/A-H

Краткосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ нa нерезиденти, разбити
по насрещния сектор

5/13-20/A-H

Дългосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ на нерезиденти, разбити
по насрещния сектор

_____________

Четвърто
тримесечие на 2008
г.

(3) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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2. Данни за минали периоди (1)
Таблица/ред/
колона

Описание на динамичните редове

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

ИРЛАНДИЯ
1/1/A, C, N

Монетарно злато и СПТ, притежавани от
цялата икономика и ПФИ, и сделки с
ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/3/C-G, N

Валута,
притежавана
от
ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и
ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/4, 5, 7/C-G

Депозити,
общо
за
инструмента,
държани при резиденти и държани при
НПФИ, от ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД и ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/6/A-H

Депозити, държани при ПФИ от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, ДУ и домакинства и НТООД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/4/N

Депозити, притежавани от ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

1/9, 14/A, C-F

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, притежавани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП и
ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/9, 14/N

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, притежавани от ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

1/19/C-G

Финансови деривативи като актив на
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и
ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

_____________

(1) Когато има налични текущи данни, дерогациите се отнасят само за данните за минали периоди.
(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/
колона

Описание на динамичните редове

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

1/19/N

Финансови деривативи като актив на ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

1/20, 24/C-F

Краткосрочни и дългосрочни заеми
отпуснати от ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП
и ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/20, 24/N

Краткосрочни и
отпуснати от ОС

заеми,

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

1/33, 35/A, C-F

Котирани акции и акции на инвестиционни фондове, притежавани от
цялата икономика, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП и ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/36/A, C-G

Акции на фондове на паричния пазар,
емитирани от ПФИ на еурозоната и
притежавани от цялата икономика,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и
ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/37-39/M

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове, притежавани
от домакинства и НТООД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

1/37-39/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове, притежавани
от ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/40/A, B, M

Предварителни плащания на застрахователни премии и резерви за неуредени
искове,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП и домакинства и
НТООД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

_____________

дългосрочни

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/
колона

Описание на динамичните редове

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

1/40/N

Предварителни плащания на застрахователни премии и резерви за неуредени
искове притежавани от ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/41/C-G

Други сметки за получаване/плащане
като актив на ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД и ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

1/41/N

Други сметки за получаване/плащане
като актив на ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

2/2/A, C, N

Валута, емитирана от цялата икономика,
ПФИ и ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/3/A, C-F

Депозити,
държани
при
цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП и
ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/3/N

Депозити, държани при ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

2/4, 5/A, C-F

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, емитирани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП и
ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/4, 5/N

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, емитирани от ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

_____________

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Таблица/ред/
колона

Описание на динамичните редове

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

2/6/C-G

Финансови деривативи като пасив на
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и
ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/6/N

Финансови деривативи като пасив на ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/C-F

Краткосрочни и дългосрочни заеми,
отпуснати нa ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП
и ФПСФД (общо за инструмента, заеми,
отпуснати от резиденти и заеми,
отпуснати от НПФИ)

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/9, 15/A-G, M

Краткосрочни и дългосрочни заеми,
отпуснати
от
ПФИ
на
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и домакинства и
НТООД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/7, 13/N

Краткосрочни и
отпуснати нa ОС

заеми,

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

2/20/A, C-F

Котирани акции, емитирани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП и
ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/20, 22/N

Котирани акции и акции на инвестиционни фондове, емитирани от ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Четвърто
тримесечие
на 2008

2/21/C-G

Некотирани акции и други капиталови
инструменти, емитирани от ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

_____________

дългосрочни

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.

2002O0007 — BG — 01.10.2008 — 004.001 — 30
▼M1
Таблица/ред/
колона

Описание на динамичните редове

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

2/22/A, C-E

Акции на инвестиционни фондове,
емитирани от цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД и ДФП

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.,

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/25/C-F

Нетни активи на домакинствата в
резерви на пенсионните фондове като
пасив на ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП и
ФПСФД

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/24, 25/A, G

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви като пасив на
цялата икономика и ЗКПФ и Нетни
активи на домакинствата в резерви на
пенсионните фондове като пасив на
цялата икономика и ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/23-26/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове и Предварителни плащания на застрахователни
премии и резерви за неуредени искове
като пасив на ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

2/27/C-G

Други сметки за получаване/плащане
като пасив на ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД и ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/27/N

Други сметки за получаване/плащане
като пасив на ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

2/28/C-G

Нетни финансови активи (за салда) и
нетно
предоставяне/получаване
на
финансиране (за транзакции) на ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и ЗКПФ

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
третото
тримесечие
на 2004 г.

Четвърто
тримесечие
на 2007 г.

2/28/N

Нетни финансови активи (за салда) и
нетно
предоставяне/получаване
на
финансиране (за транзакции) на ОС

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
първото
тримесечие
на 2006 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

_____________

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Описание на динамичните редове

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

АВСТРИЯ
1/1/A, C, H, I, N

Монетарно злато и СПТ, притежавани от
цялата икономика, ПФИ, ДУ и ЦДУ и
сделки с ОС

1/2/H-L

Валута и депозити, притежавани от ДУ,
ЦДУ, ФДУ, МДУ и СОФ

1/3/A-D, G, H,
M, N

Валута,
притежавана
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, ДУ, домакинства и НТООД, и
ОС

1/4/A-D, G, M, N

Депозити на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

1/5/A-D, G, M, N

Депозити, държани при резиденти на
цялата
икономика,
НФП,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ЗКПФ, домакинства и
НТООД, и ОС

1/6, 7/A-D, G, H,
M, N

Депозити държани при ПФИ и НПФИ
на цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ЗКПФ, домакинства и
НТООД, и ОС

1/8/A, C, D, M

Депозити, държани при нерезиденти на
цялата икономика, ПФИ, ДФПФПСФД,
домакинства и НТООД, и ОС

1/9, 14/A, C, D,
I-L, N

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, притежавани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ЦДУ,
ФДУ, МДУ, СОФ и ОС

1/10-13, 15-18/1,
L

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, емитирани от НФП,
финансови предприятия, ЗКПФ и нерезиденти, притежавани от ЦДУ и СОФ

1/19/B, H-M

Финансови деривативи като актив на
НФП, ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ и
домакинства и НТООД

1/20, 24/A-D, I-N

Краткосрочни и дългосрочни заеми,
отпуснати от цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ЦДУ, ФДУ, МДУ,
СОФ, домакинства и НТООД, и ОС

_____________

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
четвъртото
тримесечие
на 2000 г., с
изключение
на периода от
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
четвъртото
тримесечие
на 1998 г. за
данните,
обхванати в
Регламент
(ЕО) № 501/
2004

Четвърто
тримесечие
на 2008 г.

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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1/21-23, 25-27/1,
L

Краткосрочни и дългосрочни заеми,
отпуснати на НФП, ЗКПФ и домакинства и НТООД от ЦДУ и СОФ

1/28/H-L

Акции и други капиталови инструменти
притежавани от ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ и
СОФ

1/29-32/1, L

Акции и други капиталови инструменти,
емитирани от НФП, финансови предприятия, ЗКПФ и нерезиденти, притежавани от ЦДУ и СОФ

1/33/1

Котирани акции притежавани от ЦДУ

1/34/B, H, M

Некотирани акции и други капиталови
инструменти, притежавани от НФП, ДУ
и домакинства и НТООД

1/35/A, C, D, N

Акции на инвестиционни фондове,
притежавани от цялата икономика,
ПФИ, ДФПФПСФД, и ОС

1/36/A, C, D, N

Акции на фондове на паричния пазар,
емитирани от ПФИ на еурозоната,
притежавани от цялата икономика,
ПФИ, ДФПФПСФД и ОС

1/37/M, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове, притежавани
от домакинства и НТООД и от ОС

1/38, 39/M, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви, притежавани
от домакинства и НТООД и от ОС, и
Нетни активи на домакинствата в
резерви на пенсионните фондове, притежавани от домакинства и НТООД и от
ОС

1/40/A-D, H-N

Предварителни плащания за застрахователни премии и резерви за неуредени
искове,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ, домакинства и НТООД, и ОС

1/41/B, H-M

Други сметки за получаване/плащане
като актив на НФП, ДУ, ЦДУ, ФДУ,
МДУ, СОФ и домакинства и НТООД

2/1/H-L

Валута емитирана от и депозити,
държани при ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ и
СОФ

2/2/A, C, I, N

Валута, емитирани от цялата икономика,
ПФИ, ЦДУ и ОС

2/3/A, C, D, N

Депозити,
държани
при
цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД и ОС

_____________

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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2/4, 5/A, C, D, IL, N

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, емитирани от цялата
икономика, ПФИ, ДФП и ФПСФД,
ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ и ОС

2/6/B, H-M

Финансови деривативи като пасив на
НФП, ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ и
домакинства и НТООД

2/7/A, B, D, G, IN

Краткосрочни заеми, отпуснати на
цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/8/A, B, D, G,
M

Краткосрочни заеми, отпуснати от
резиденти на цялата икономика, НФП,
ДФПФПСФД, ЗКПФ и домакинства и
НТООД

2/9, 10/A, B, D,
G, H, M

Краткосрочни заеми, отпуснати от ПФИ
и НПФИ на цялата икономика, НФП,
ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ и домакинства
и НТООД

2/11, 17/1, L

Краткосрочни и дългосрочни заеми,
отпуснати от ЗКПФ на ЦДУ и СОФ

2/12/A, D,

Краткосрочни заеми, отпуснати от нерезиденти на цялата икономика и
ДФПФПСФД

2/13/A-D, G, I-N

Дългосрочни заеми, отпуснати на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ЗКПФ, ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/14/A-D, G, M

Дългосрочни заеми, отпуснати от
резиденти на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ и домакинства и НТООД

2/15, 16/A-D, G,
H, M

Дългосрочни заеми отпуснати от ПФИ и
НПФИ на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ и домакинства и НТООД

2/18/A, C, D, M

Дългосрочни заеми отпуснати от нерезиденти на цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД и домакинства и НТООД

2/19/H-L

Акции и други капиталови инструменти,
емитирани от ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ и
СОФ

2/21/B, H

Некотирани акции и други капиталови
инструменти, емитирани от НФП и ДУ

2/22/A, C, D, N

Акции на инвестиционни фондове,
емитирани от цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД и ОС

_____________

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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2/23/A, H-L, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове като пасив на
цялата икономика, ДУ, ЦДУ, ФДУ,
МДУ, СОФ и ОС

2/24/A, G, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви като пасив на
цялата икономика, ЗКПФ и ОС

2/2 5/A, C, D, G,
H, M, N

Нетни активи на домакинствата в
резервите на пенсионните фондове като
пасив на цялата икономика, ПФИ, ДФП
и ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и
НТООД, и ОС

2/26/A, H-L, N

Предварителни плащания на застрахователни премии и резерви за неуредени
искове като пасив на цялата икономика,
ДУ, ЦДУ, ФДУ, МДУ, СОФ и ОС

2/27/A-D, G-N

Други сметки за получаване/плащане
като пасив на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ЗКПФ, ДУ, ЦДУ,
ФДУ, МДУ, СОФ, домакинства и
НТООД, и ОС

2/28/B, H, M

Нетни финансови активи (за салда) и
нетно
предоставяне/получаване
на
финансиране (за транзакции) на НФП,
ДУ и домакинства и НТООД

ПОРТУГАЛИЯ
1/1/A, C, N

Първа дата на
предаване (2)

Монетарно злато и СПТ, притежавани от
цялата икономика и ПФИ, и сделки с
ОС

1/3/A-H, M, N

Валута,
притежавана
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства
и НТООД, и ОС

1/4, 5/A-G, M, N

Депозити, общо за инструмента и
депозити, държани при постоянно
пребиваващи на цялата икономика,
НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД,
ЗКПФ,
домакинства
и
НТООД, и ОС

1/6, 7/A-H, M

Депозити, държани при ПФИ и НПФИ
на цялата икономика, НФП, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
ДУ и домакинства и НТООД

1/8/A, C-F

Депозити, държани при нерезиденти на
цялата икономика, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП и ФПСФД

1/9, 14/A, C-F, N

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, притежавани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД и ОС

_____________

Обхват на
данните

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
второто
тримесечие
на 2005 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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1/19/A-G, M, N

Финансови деривативи като актив на
цялата
икономика,
НФП,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
домакинства и НТООД, и ОС

1/20, 24/A-F, M,
N

Краткосрочни и дългосрочни заеми,
отпуснати от цялата икономика, НФП
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД,
домакинства и НТООД, и ОС

1/33/A, C-F, N

Котирани акции, притежавани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД и ОС

1/34/A-H, M, N

Некотирани акции и други капиталови
инструменти, притежавани от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства
и НТООД, и ОС

1/35/A, C-F, N

Акции на инвестиционни фондове,
притежавани от цялата икономика,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД и
ОС

1/36/A-H, M, N

Акции на фондове на паричния пазар,
емитирани от ПФИ на еурозоната,
притежавани от цялата икономика,
НФП, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства и
НТООД, и ОС

1/37/N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове, притежавани
от ОС

1/38, 39/M, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви, притежавани
от домакинства и НТООД и от ОС, и
Нетни активи на домакинствата в
резерви на пенсионните фондове, притежавани от домакинства и НТООД и от
ОС

1/40/A-F, M, N

Предварителни плащания на застрахователни премии и резерви за неуредени
искове,
притежавани
от
цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, домакинства и НТООД,
и ОС

1/41/A-G, M, N

Други сметки за получаване/плащане
като актив на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД,
ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/2/A, C, N

Валута, емитирана от цялата икономика,
ПФИ и ОС

_____________

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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2/3/A, C-F, N

Депозити,
държани
при
цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД и ОС

2/4, 5/A, C-F, N

Краткосрочни и дългосрочни дългови
ценни книжа, емитирани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД и ОС

2/6/A-G, M, N

Финансови деривативи като пасив на
цялата
икономика,
НФП,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
домакинства и НТООД, и ОС

2/7/A, B, D-G,
M, N

Краткосрочни заеми, отпуснати на
цялата икономика, НФП, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и
НТООД, и ОС

2/8/A, B, D-G, M

Краткосрочни заеми, отпуснати от
резиденти на цялата икономика, НФП,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и
домакинства и НТООД

2/9, 10/A, B, DH, M

Краткосрочни заеми, отпуснати от ПФИ
и НПФИ, на цялата икономика, НФП,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
ДУ и домакинства и НТООД

2/12/A, D-F

Краткосрочни заеми, отпуснати от нерезиденти
на
цялата
икономика,
ДФПФПСФД, ДФП и ФПСФД

2/13/A, B, D-G,
M,

Дългосрочни заеми, отпуснати на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, домакинства и
НТООД, и ОС

2/14/A, B, D-G,
M

Дългосрочни заеми, отпуснати от
резиденти на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД,
ЗКПФ и домакинства и НТООД

2/15, 16/A-H, M

Дългосрочни заеми, отпуснати от ПФИ
и НПФИ, на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД,
ЗКПФ, ДУ и домакинства и НТООД

2/18/A, C-F

Дългосрочни заеми, отпуснати от нерезиденти на цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП и ФПСФД

2/20/A, C-F, N

Котирани акции, емитирани от цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД и ОС

2/21/A-H, N

Некотирани
акции
и
капиталови
инструменти, емитирани от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, ДУ и ОС

_____________

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 до
второто
тримесечие
на 2005 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 до
второто
тримесечие
на 2005 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.
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Описание на динамичните редове

2/22/A, C-E, N

Акции на инвестиционни фондове,
емитирани от цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП и ОС

2/23/A, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви и в резерви
на пенсионните фондове като пасив на
цялата икономика и ОС

2/24/A, G, N

Нетни активи на домакинствата в животозастрахователни резерви като пасив на
цялата икономика, ЗКПФ и ОС

2/25/A, C-H, M,
N

Нетни активи на домакинствата в
резервите на пенсионните фондове като
пасив на цялата икономика, ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ,
ДУ, домакинства и НТООД, и ОС

2/26/A, N

Предварителни плащания за застрахователни премии и резерви за неуредени
искове като пасив на цялата икономика
и ОС

2/27/A-G, M, N

Други сметки за получаване/плащане
като пасив на цялата икономика, НФП,
ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД,
ЗКПФ, домакинства и НТООД, и ОС

2/28/A-H, M, N

Нетни финансови активи (за салда) и
нетно
предоставяне/получаване
на
финансиране (за транзакции) на цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ, ДУ, домакинства
и НТООД, и ОС

3/1, 3-8/A-U

Депозити,
държани
при
цялата
икономика, ПФИ, ДФПФПСФД, ДФП,
ФПСФД, ЗКПФ и ДУ, на резиденти и
нерезиденти, разбити по насрещни
сектор и зона

4/1-21/A-H

Краткосрочни заеми, отпуснати от
цялата
икономика,
НФП,
ПФИ,
ДФПФПСФД, ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и
ДУ на резиденти и нерезиденти,
разбити по насрещни сектор и зона

5/1-21/A-I

Дългосрочни заеми, отпуснати от цялата
икономика, НФП, ПФИ, ДФПФПСФД,
ДФП, ФПСФД, ЗКПФ и ДУ нa
резиденти и нерезиденти, разбити по
насрещни сектор и зона

_____________

Обхват на
данните

Първа дата на
предаване (2)

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
второто
тримесечие
на 2005 г.

Второ
тримесечие
на 2008 г.

От
четвъртото
тримесечие
на 1997 г. до
второто
тримесечие
на 2005 г.

Четвърто
тримесечие
на 2008 г.

(2) Тримесечията в тази колона показват тримесечията, в които следва да се осъществи първото
предаване на данни. Първото предаване на данни е съобразено със забавянето във времето,
посочено в член 4, параграф 1.

