
 

BG    BG 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

Брюксел, 30.6.2015 г. 
COM(2015) 314 final 

  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно имплицитните задължения с потенциално въздействие върху публичните 
бюджети 

 



 

2 

 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно имплицитните задължения с потенциално въздействие върху публичните 
бюджети 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. КОНТЕКСТ .....................................................................................................................................3 

2. ПРЕГЛЕД НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ОТ ЕВРОСТАТ В КОНТЕКСТА НА ДИРЕКТИВА 2011/85/EС 
НА СЪВЕТА ............................................................................................................................................4 

2.1. Докладване в контекста на член 14, параграф 3 от Директива 2011/85/ЕС ....................4 

2.2. Навременност ........................................................................................................................5 

2.3. Описание на показателите....................................................................................................5 

2.3.1. Държавни гаранции ......................................................................................................5 

2.3.2. Задбалансови ПЧП ........................................................................................................5 

2.3.3. Необслужвани кредити на сектора на държавното управление ...............................6 

2.3.4. Задължения на държавно контролирани субекти, класифицирани извън сектора 
на държавното управление (публични корпорации) .................................................................6 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО СЪБИРАНЕ ОТ ЕВРОСТАТ НА ДАННИ ЗА УСЛОВНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ........................................................................................................................................7 

3.1. Пълнота и обхват на данните ...............................................................................................7 

3.1.1. Държавни гаранции ......................................................................................................7 

3.1.2. Задбалансови ПЧП ........................................................................................................8 

3.1.3. Необслужвани кредити.................................................................................................8 

3.1.4. Задължения на държавно контролирани субекти, класифицирани извън сектора 
на държавното управление...........................................................................................................8 

3.2. Съпоставимост на данните...................................................................................................8 

4. ДРУГИ СЪБИРАНИЯ НА ДАННИ ОТ ЕВРОСТАТ ...........................................................................9 

4.1. Държавни условни задължения към финансовия сектор ..................................................9 

4.2. Други източници на Евростат за данни ............................................................................10 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ..............................................................................................................................10 

 



 

3 

 

1. КОНТЕКСТ 
В член 11 от Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и 
регионални сметки в Европейския съюз1 (наричана по-нататък „ЕСС 2010“) се 
изисква до 2014 г. Комисията да представи на Европейския парламент и на 
Съвета доклад, съдържащ наличната информация относно публично-частните 
партньорства (ПЧП) и други имплицитни задължения, включително условни 
задължения, извън сектора на държавно управление2. 

Тези задължения се наричат условни, в смисъл че по своята същност те са само 
потенциални, а не действителни задължения. Целесъобразността от събиране 
на този вид информация се признава изрично от ЕСС 2010, параграф 5.11: 
„Въпреки че условните активи и условните пасиви не се записват в сметките, 
те са важни за политиката и анализа и за тях трябва да се събира 
информация, която да се представя като допълнителни данни. Въпреки че 
може да се окаже, че за условните активи и условните пасиви не са дължими 
никакви, високите стойности на условните позиции може да сочат 
нежелателно равнище на риск от страна на единиците, които ги предлагат.“ 
Следва освен това да се подчертае, че условните задължения не са част от 
държавния дълг съгласно определението на Регламент на Съвета (ЕО) 
№ 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при 
прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската 
общност3. 
В настоящия доклад е даден общ преглед на информацията, с която разполага 
Евростат. Ударението в него е поставено главно върху условните задължения, 
събрани от Евростат в контекста на засилването на икономическото 
управление на ЕС, извършено през 2011 г. (т.нар. „пакет за икономическото 
управление“), и по-специално на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 
8 ноември 2011 г.  относно изискванията за бюджетните рамки на държавите 
членки4. В член 14, параграф 3 от тази директива са изложени нови 
статистически изисквания към държавите членки: 

„За всички подсектори на сектор „Държавно управление“ държавите членки 
публикуват съответна информация за условните задължения с потенциално 
значително въздействие върху публичните бюджети, включително държавни 
гаранции, необслужвани кредити и задължения, произтичащи от дейността 
на публични дружества, както и техния размер. Държавите членки 
публикуват и информация за дялове на сектора на държавно управление в 
капитала на частни и публични дружества, които възлизат на икономически 
значими суми.“ 
Данните, събрани в контекста на посочената директива, са основният източник 
на информация, свързана с държавните условни задължения в държавите 

                                                            
1 ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1. 
2 Докладът е съставен след срока съгласно регламента, за да може да се включи важна информация за резултатите от 
първото събиране от Евростат на данни за условните задължения, извършено в края на декември 2014 г. 
3 ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1. 
4 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41. 
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членки. Освен това има и други събрани данни на Евростат (напр. 
Допълнителна таблица за финансовата криза, въпросник във връзка с ЕDP 
(процедура за прекомерен дефицит) и др.), предоставящи ограничена и/или 
поверителна информация относно конкретни видове условни задължения. 
Обхватът от данни, предоставени от тези източници, ще бъде също представен 
в настоящия доклад. 

2. ПРЕГЛЕД НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ОТ ЕВРОСТАТ В КОНТЕКСТА НА ДИРЕКТИВА 
2011/85/EС НА СЪВЕТА 

2.1. Докладване в контекста на член 14, параграф 3 от Директива 2011/85/ЕС 
на Съвета 
С цел да подпомогне държавите членки при изпълнението на новите 
статистически изисквания на директивата, Евростат създаде експертна група в 
сътрудничество с държавите членки и ГД „Икономически и финансови 
въпроси“5. В окончателния ѝ доклад е предоставен, inter alia, набор от образци 
и съответни обяснителни бележки относно методологията, обхвата на 
задължителната информация, периодичността и своевременността за 
национално публикуване и публикуване от Евростат на данни за условните 
задължения.  

В доклада се посочва, че Евростат ще събира и публикува подбрани 
показатели, свързани с условните задължения, като напр. държавни гаранции, 
задбалансови публично-частни партньорства (ПЧП), задължения на 
държавно контролираните субекти, класифицирани извън сектора на 
държавно управление (публични корпорации), и необслужвани кредити 
(държавни активи). Държавите членки следва да публикуват същите 
показатели на национално равнище и освен това данни за участието на 
правителството в капитала на корпорациите. 

Необходимите изменения в системите за събиране на Евростат бяха 
формализирани чрез въвеждане на допълнение към въпросника във връзка с 
ППД съгласно разпоредбите на член 8, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) 
№ 479/2009 на Съвета. Образците и указанията за прилагане бяха 
предоставени в решението на Евростат от 22 юли 2013 г. по отношение на 
притурка относно условните и потенциалните задължения към свързания с 
ППД въпросник6. В това решение се уточнява също така, че данните относно 
задълженията на държавно контролираните субекти, класифицирани извън 
сектора на държавно управление (публични корпорации), ще бъдат събирани 
от Евростат въз основа на информацията, събрана вече чрез въпросника за 
държавно контролираните субекти, класифицирани извън сектора на държавно 
управление, въведен през 2011 г.7 

Всички показатели трябва да се отчитат пред Евростат в националната валута 
(в милиони) на равнището на отделни подсектори на държавното управление. 
Метаданните, поясняващи пълнотата, определенията, използването на прогнози 

                                                            
5 През 2012 г. бяха проведени три заседания на експертната група: на 29 юни, 5 септември и 6 ноември. 
6 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2041337/ESTAT-decision-Suppl-on-conting-liab-EDP-Q.pdf/0b35165a-
ee53-470a-a15a-7beaa98aac8b 
7 Въпросникът получи положително становище от СМFB през 2011 г. Данните се събират ежегодно, като първото 
предаване на данни беше извършено през декември 2012 г. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2041337/ESTAT-decision-Suppl-on-conting-liab-EDP-Q.pdf/0b35165a-ee53-470a-a15a-7beaa98aac8b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2041337/ESTAT-decision-Suppl-on-conting-liab-EDP-Q.pdf/0b35165a-ee53-470a-a15a-7beaa98aac8b
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или навременността на данните трябва да се предоставят на Евростат заедно с 
данните. 

2.2. Навременност 
Данните относно условните задължения следва да се предават на Евростат 
ежегодно преди 31 декември следващата година (Т+12 месеца) от националния 
статистически орган, заедно с въпросника относно държавно контролираните 
субекти, класифицирани извън сектора на държавно управление. Първото 
предаване на данни се състоя през декември 2014 г. и обхващаше 2013 г., 
докато данните за 2010—2012 г. бяха отчетени на доброволен принцип. Що се 
отнася до гаранциите, предаването на данните за предходните години беше 
задължително. Замисълът е постепенно да бъдат изградени динамични редове 
и в крайна сметка да бъдат обхванати последните четири години за всички 
показатели в редовното отчитане.  

2.3. Описание на показателите 
В настоящия раздел са представени одобрените понятия и определения за 
публикуване на данни относно условните задължения, докато тяхното 
прилагане от държавите членки за данните, предоставени на Евростат, е 
описано в раздел 3. 

2.3.1. Държавни гаранции 
Евростат събира информация относно неизплатения размер на гаранциите, 
отпускани от държавата. На докладване подлежат само гаранциите, отпуснати 
на субекти, класифицирани извън сектора на държавно управление. Има 
разбивка по подсектори, с изключение на социалноосигурителните фондове. 
Информацията се дава в общ размер на гаранциите, като се изключи дългът, 
поет вече от правителството, както е вписано в счетоводните отчети на 
ЕСС 2010. Данните се отчитат в номинална стойност. 

Данните включват както еднократни, така и стандартни гаранции. 
Еднократната гаранция се определя като индивидуална, а гарантите не могат 
да направят надеждна оценка на риска от претенции. Еднократните гаранции 
са свързани с дълговите инструменти (напр. заеми, облигации). Допълнителна 
разбивка има за еднократни гаранции, отпуснати на публични корпорации и на 
финансови корпорации. Стандартните гаранции представляват гаранции, 
които се издават в голям брой, обикновено за относително малки суми, с 
еднакво съдържание. Не е възможно да се направи точна оценка на риска от 
изпадане на всеки един заем в неизпълнение, но е възможно да се оцени колко 
от многобройните заеми от този вид ще изпаднат в неизпълнение. Примери за 
това са гаранциите за жилищни кредити, гаранциите за студентски заеми и пр.  

2.3.2. Задбалансови ПЧП 
Публично-частно партньорство (ПЧП)8, вписано извън балансовия отчет на 
правителството, означава, че активите не се считат за икономическа 
собственост на правителството, а формирането на брутния основен капитал не 
се вписва като разход на правителството в момента, в който се извършва. 

                                                            
8 Публично-частни партньорства (ПЧП) съгласно определението на ЕСС 2010, параграф 20.276 и доуточненията на 
Ръководството на Евростат относно държавния дефицит и държавния дълг, част VI.4. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-010
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Евростат събира данни относно общите неуредени задължения, вписани извън 
балансовия отчет. Те следва да бъдат изразени в коригираната капиталова 
стойност, отговаряща на първоначалната договорна капиталова стойност, 
която намалява постепенно във времето с размера на „икономическата 
амортизация“, изчислена въз основа на оценки или на действителни данни. 
Коригираната капиталова стойност отразява текущата стойност на актива към 
момента на отчитането. Сумата представлява оценка на брутния основен 
капитал и на въздействието на дълга, в случай че се наложи правителството да 
поеме активите, докато е в сила договорът. Данните се събират за сектора на 
държавно управление и за всички подсектори и се отчитат по номинална 
стойност. 

2.3.3. Необслужвани кредити на сектора на държавното управление 
Информацията се събира относно размера на необслужваните кредити 
(държавни активи), предоставени от държавата. Един заем е необслужван, 
когато плащанията на лихва или главница са просрочени най-малко с 90 дни 
или повече, или плащанията на лихва за 90 дни или повече са били 
капитализирани, рефинансирани или забавени по споразумение, или 
плащанията са просрочени с по-малко от 90 дни, но съществуват други 
основателни причини (като обявяване на фалит от страна на длъжника) за 
съмнения, че плащанията ще бъдат извършени изцяло. Данните се отчитат в 
номинална стойност. Предоставят се консолидираната стойност за сектора на 
държавното управление и подробности по подсектори. 

2.3.4. Задължения на държавно контролираните субекти, класифицирани извън 
сектора на държавното управление (публични корпорации) 
Държавно контролираните субекти са единици, за които правителството може 
да определя общата политика или програма (ЕСС 2010, параграф 20.18)9. Тези 
държавно контролирани субекти са класифицирани извън сектора на 
държавното управление в повечето случаи поради тяхното поведение като 
пазарни единици.  

Задълженията на държавно контролираните субекти, класифицирани извън 
сектора на държавното управление (публични корпорации), се определят като 
размер на задълженията в края на годината въз основа на бизнес сметките на 
корпорациите. Държавите членки могат да избират коя концепция да 
използват за отчитането: бизнес сметките (включително всички задължения от 
финансовите отчети на дружеството) или националните сметки (с изключение 
на други краткосрочни задължения). Ако има налични данни за задълженията 
по дълга съгласно критериите от Маастрихт, те също могат да се отчитат. 

Данните обхващат държавно контролираните субекти, отчитащи задължения 
над 0,01 % от БВП и класифицирани съгласно ЕСС 2010 в секторите на 
нефинансовите корпорации и финансовите корпорации и останалата част на 
света. Данните се отчитат за отделни единици, а не за отчети на 
консолидирани групи. 

                                                            
9 Следва да се обсъди възможността за набор от показатели, определящи правителствения контрол (подробности за 
такъв критерий са дадени в ЕСС 2010, параграф 20.309). 
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Данните предоставят разбивка за задълженията на единици, участващи във 
финансови дейности10, и задълженията на единици, участващи в други 
дейности, сред които и губещи нефинансови единици. Освен това 
контролиращият подсектор на държавно управление също може да бъде 
определен въз основа на данните.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО СЪБИРАНЕ ОТ ЕВРОСТАТ НА ДАННИ ЗА УСЛОВНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
През декември 2014 г. Евростат събра за първи път данни за условните 
задължения. Всички държави членки предоставиха данните на Евростат около 
срока за отчитане. На 10 февруари 2015 г. Евростат публикува числените 
стойности в националната валута (в милиони) и в проценти от БВП11 в своята 
база данни12, заедно със съответните метаданни и бележки под линия за 
отделните държави13. Издадено беше и придружаващо съобщение за 
медиите14. Основните резултати са представени в приложение 1 към 
настоящия доклад.  

3.1. Пълнота и обхват на данните 
Всички държави членки предоставиха попълнените добавки относно 
условните задължения, както и отговор на въпросника относно държавно 
контролирани субекти, класифицирани извън сектора на държавно управление. 
Пълнотата на данните варира в зависимост от показателя и държавата членка. 

3.1.1. Държавни гаранции 
Всички държави членки предоставиха числени данни за общите държавни 
гаранции за сектора на държавно управление за периода 2010—2013 г. За 
Франция, Хърватия и Словения тези обобщени стойности не включват 
подсектора на местно управление, за който няма налични данни. За Дания 
данните за местното управление са налични само от 2013 г. нататък.  

Що се отнася до стандартните гаранции, данни липсват за Белгия, Хърватия и 
Португалия за всички подсектори на управление. За Дания, Франция и Полша 
данни относно стандартните гаранции липсват на равнището на местното 
управление. За Италия данните за местното управление включват както 
еднократни, така и стандартни гаранции без разбивки. За Германия данните за 
общо отпуснатите заеми, защитени от стандартизирани гаранции, са налични 
само за най-голямата схема за гарантиране, организирана от централното 
управление, докато липсват данни за заемите, защитени по другите две схеми 
за стандартна гаранция.  

                                                            
10 Задълженията на единици, участващи във финансови дейности, включват следните категории по NACE: 
(64) Предоставяне на финансови услуги, без Централната банка, (65) Застраховане, (66) Спомагателни дейности във 
финансовите услуги. 
11 За изчисляване на показателите са използвани числените данни за БВП, предоставени по време на уведомлението 
за процедурата при прекомерен дефицит от октомври 2014 г. 
12 http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data/database 
13 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/gov_cl_esms.htm и 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6611302/Contingent-Liabilities-Footnotes.pdf 
 
14 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6616449/2-10022015-AP-EN.pdf/d75df6fe-100b-4ae7-a09e-
00400edb183a 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/gov_cl_esms.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6616449/2-10022015-AP-EN.pdf/d75df6fe-100b-4ae7-a09e-00400edb183a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6616449/2-10022015-AP-EN.pdf/d75df6fe-100b-4ae7-a09e-00400edb183a
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3.1.2. Задбалансови ПЧП 
Всички държави предоставиха данни относно задбалансовите ПЧП за 2013 г. 
Голямото мнозинство от държавите отчетоха данни и за периода 2010—2012 г. 
Данните не са изчерпателни за Австрия, където централното държавно 
управление не е включено, и за Обединеното кралство, където липсват данни 
за местното управление. За Германия активите на всички проекти за ПЧП са 
регистрирани в счетоводния баланс на правителството.  

3.1.3. Необслужвани кредити 
За 2013 г. 23 от 28 държави предоставиха информация относно необслужваните 
кредити на сектора на държавното управление. Липсващите държави са 
Белгия, Франция, Хърватия, Кипър и Словакия.  

Данните не са изчерпателни за Испания, тъй като не обхващат подсектора на 
местното управление, и за Италия и Финландия, където не са отчетени 
необслужваните кредити на местното управление, както и на 
социалноосигурителните фондове. 

Редица държави предоставиха доброволно данни относно необслужваните 
кредити и за периода 2010—2012 г. Те са, както следва: Гърция, Латвия, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция и 
Обединеното кралство. 

3.1.4. Задължения на държавно контролирани субекти, класифицирани извън 
сектора на държавно управление 
Всички държави отговориха на въпросника на Евростат относно държавно 
контролираните субекти, а именно на тази основа се изчисляват сериите от 
данни за задълженията на държавно контролираните субекти, класифицирани 
извън сектора на държавно управление. За повечето държави данните се 
отнасят до 2013 г., с изключение на Германия, Кипър и отчасти Ирландия, 
където данните са за 2012 г. Повечето държави предоставиха изчерпателни 
данни, обхващащи всички контролиращи подсектори на сектора на 
държавното управление. Данните на някои държави членки не са обаче 
изчерпателни, тъй като не включват задълженията на финансовите институции 
и/или задълженията на субектите, контролирани от местното управление.  

По-специално, за Гърция и Ирландия обхватът на данните е ограничен до 
публичните корпорации, контролирани от централното държавно управление. 
В случая с Гърция и Кипър има също и някои субекти, контролирани от 
централното държавно управление, за които не са отчетени данни. За Полша 
данните не включват субекти с персонал под 10 души. 

За Белгия и Кипър не е обхванат целият сектор на местното управление.  

Освен това някои държави (Белгия, Гърция, Испания, Кипър и Люксембург) не 
са дали никакви или са дали само частични числени данни за държавно 
контролираните финансови институции. 

3.2. Съпоставимост на данните 
Поради своите характеристики данните относно условните задължения са 
специфични за отделните държави и са тясно свързани с националните 
особености на икономическата, финансовата и правната структура на страната. 
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Както е описано по-горе и посочено допълнително в бележките под линия за 
отделните държави, публикувани с данните, обхватът на данните не е пълен за 
всички държави членки. Поради това данните следва да се тълкуват 
предпазливо. 

По принцип съпоставимостта за правителствените гаранции, необслужваните 
кредити и задбалансовите ПЧП е задоволителна, макар да е ограничена за 
задълженията на публичните корпорации. За този показател, както е описано 
по-горе, данните на някои държави членки не са обаче изчерпателни, тъй като 
не включват задълженията на финансовите институции и/или задълженията на 
субектите, контролирани от местното управление. По-специално данните 
показват значителни различия между държавите, включващи изчерпателно 
задълженията на финансовите институции (напр. Германия, Ирландия, 
Нидерландия, Словения), и държавите, предоставили само частични данни или 
не предоставили никакви данни (Белгия, Гърция, Испания, Кипър и 
Люксембург).  

По-нататък, данните, отчетени за задълженията на публичните корпорации, не 
са консолидирани, което означава, че част от дълга на тези субекти може да е 
към субекти от същата група предприятия (дългът между субектите в една и 
съща група не може да бъде установен въз основа на отчетените данни). Освен 
това събирането на данни се отнася само до задълженията на субектите, без те 
да бъдат балансирани с активите. Този аспект е много важен в случая с 
финансовите институции, които по принцип имат значителни размери както на 
задължения, така и на активи. В допълнение, за някои от държавите членки 
повечето от задълженията, отчетени от финансовите институции, се отнасят до 
депозити. 

Следва да се спомене също така, че при оценката на задълженията на 
публичните корпорации държавите членки можеха да избират коя концепция 
да използват за отчитане — бизнес сметки или национални сметки. Следвайки 
определенията за бизнес сметки, държавите включваха всички задължения от 
финансовите отчети на дружеството, в това число задълженията, свързани с 
„други краткосрочни задължения“. Повечето държави са отчели задълженията, 
следвайки този подход. Някои други държави (Белгия, Испания, Нидерландия, 
Португалия и Словакия) са използвали концепцията за национални сметки (с 
изключение на „други краткосрочни задължения“) или са отчели задълженията 
по дълга съгласно критериите от Маастрихт, т.е. валута и депозити, дългови 
ценни книжа и кредити. 

4. ДРУГИ СЪБИРАНИЯ НА ДАННИ ОТ ЕВРОСТАТ 

4.1. Държавни условни задължения към финансовия сектор 
От октомври 2009 г. Евростат редовно събира (два пъти годишно, като част от 
всяко уведомление за ППД15) информация относно държавните условни 
задължения посредством „Допълнителна таблица за финансовата криза“16. Тя 

                                                            
15 http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-notification-tables  
16 Тази „допълнителна таблица“ се събира съгласно решението на Евростат от 15 юли 2009 г. относно 
статистическото регистриране на публичното подпомагане на финансовите институции и финансовите пазари по 
време на финансовата криза. За допълнителна информация вж.: „Eurostat supplementary table for the financial crisis: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-notification-tables
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2022710/Background-note-fin-crisis-Apr-2015-final.pdf
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предоставя данни за действителното и потенциалното въздействие върху 
правителствения дефицит и дълг на подкрепата, предоставена на финансовите 
институции в контекста на финансовата криза. 

Информацията относно държавните условни задължения, свързани с 
финансовия сектор, се публикува на уебсайта на Евростат17 за всяка държава 
— членка на ЕС, включително таблица с обобщени данни за ЕС и еврозоната, 
и обхваща периода 2007—2014 г. 

4.2. Други източници на Евростат за данни 
Някои данни за правителствените гаранции, както и за задбалансовите ППЧ, 
също са събрани от Евростат в таблиците от въпросника във връзка с ППД 
(които не са публични), предоставяни заедно с уведомлението за ППД в 
течение на повече от десет години. Събраната информация не е за 
публикуване, а за вътрешни цели на Евростат във връзка с осигуряване на 
качеството на отчитането на ППД. Освен това обобщени данни относно 
държавните гаранции са събирани по-рано като част от годишната „структура 
на въпросника за държавния дълг“, която се публикува на уебсайта на 
Евростат около Т+6 месеца след края на отчетния период18. 

Накрая, програмата за предаване на данни на ЕСС 2010 предвижда 
предоставянето на Евростат на допълнителни таблици относно пенсионните 
задължения. Данните в таблица 29 на ЕСС се събират Т+24 месеца след края 
на отчетния период на всеки три години. Първото доброволно събиране се 
състоя в края на 2014 г., а първото задължително събиране ще се извърши в 
края на 2017 г. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Събирането на данни относно условните задължения в контекста на 
Директива 2011/85/ЕС има за цел да увеличи достъпа до информация относно 
имплицитните задължения на сектора на държавното управление. Преди 
влизането на тази директива в сила Евростат събираше само частични и 
основно непублични данни относно гаранциите и задбалансовите ПЧП. В 
резултат на доклада на експертната група държавите членки следва да 
публикуват съответната информация хармонизирано и цялостно. Резултатите 
от първото събиране на данни от Евростат показват, че държавите членки вече 
са положили големи усилия. За повечето държави има данни, които са пълни и 
с добър обхват за по-голямата част от показателите. Някои държави трябва все 
още да постигнат напредък във връзка с пълнотата на данните и техния обхват, 
за да се включат всички единици в сектора на държавно управление. По-
конкретно, трябва да бъде подобрен обхватът на данните, отчетени като основа 
за изчисляване на общите задължения на държавно контролираните субекти, 
класифицирани извън сектора на държавното управление. Към настоящия 
момент някои държави не отчитат задълженията на държавно контролираните 
финансови институции и/или задълженията на единиците, контролирани от 

                                                                                                                                                                                         
Background note (April 2015)“ (Допълнителна таблица на Евростат за финансовата криза: обяснителна записка, 
април 2015 г.) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2022710/Background-note-fin-crisis-Apr-2015-final.pdf 
17http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit/supplemtary-tables-financial-crisis  
18 Това събиране на данни обхваща две години. Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, collection gov_dd_sgd. 
Данните на ЕСС 2010 ще станат достъпни през юни 2015 г. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit/supplemtary-tables-financial-crisis
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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местното управление. Освен това наличността на съпътстващите метаданни 
може да бъде допълнително подобрена с оглед потребителите да бъдат по-
добре информирани относно националните характеристики и ограничения на 
данните. Евростат ще проведе обсъждане с държавите членки на следващите 
стъпки, които да бъдат предприети в това отношение. Ударението ще бъде 
поставено върху необходимостта да се подобрят обхватът и пълнотата на 
следващото събиране на данни през декември 2015 г. Ще бъде проучена 
възможността за хармонизирано събиране на метаданните. 

Независимо от това, още на този етап новото събиране на данни представлява 
стъпка напред към повече прозрачност на публичните финанси в Европейския 
съюз, тъй като дава по-цялостна картина на финансовото положение на 
държавите — членки на ЕС, показвайки потенциалното въздействие върху 
публичните бюджети.  



 

 

Приложение 1.Общо условни задължения и необслужвани кредити на сектора на държавното управление в държавите — членки на ЕС, 2013 г. (% от БВП) 
Държавни гаранции 

От които: 
 

Общо 
Еднократни Стандартни 

Неуредени задължения, 
свързани с задбалансови 

публично-частни 
партньорства (ПЧП) 

Задължения на държавно 
контролирани субекти, 
класифицирани извън 
сектора на държавното 

управление 

Необслужвани кредити 

Белгияa 13,29 13,29 : 0,15 11,41 : 
България 0,75 0,70 0,04 0,00 12,83 0,07 
Чешка република 1,19 1,19 0,00 0,00 15,48 0,09 
Данияa 9,18 9,10 0,07 0,13 27,17 0,22 
Германияa 18,22 18,03 0,19 - 126,26 0,29 
Естония 1,71 0,00 1,71 0,23 8,93 0,00 
Ирландияa 32,14 32,14 0,00 2,82 64,51 11,40 
Гърцияa 3,67 3,61 0,06 0,01 6,82 0,00 
Испанияa 18,41 18,41 : 0,28 12,46 0,19 
Францияa 5,53 3,54 1,99 0,00 46,90 : 
Хърватияa 7,25 7,25 : 0,13 15,90 : 
Италияa 6,10 5,41 0,68 0,02 45,45 0,00 
Кипърa 15,85 15,85 0,00 4,85 10,40 : 
Латвия 2,31 1,85 0,47 0,03 30,65 0,13 
Литваa 0,82 0,73 0,10 0,00 7,28 0,15 
Люксембургa 7,72 6,95 0,77 0,00 1,63 0,00 
Унгария 8,03 7,70 0,34 2,18 14,72 0,05 
Малтаa 15,88 15,88 0,00 0,09 31,16 0,00 
Нидерландияa 7,22 6,75 0,47 0,39 107,15 0,70 
Австрияa 35,01 35,01 0,00 0,04 36,15 0,08 
Полшаa 6,80 6,51 0,29 0,00 25,84 0,18 
Португалияa 11,97 11,97 : 5,12 51,79 1,50 
Румънияa 2,15 0,81 1,34 0,00 9,92 0,00 
Словенияa 17,82 17,82 0,00 0,00 93,30 2,83 
Словакия 0,03 0,03 0,00 1,44 3,88 : 
Финландияa 24,08 23,27 0,81 0,03 35,96 0,07 
Швеция 11,56 11,56 0,00 0,00 34,50 0,80 
Обединено 
кралствоa 9,47 9,47 0,00 1,89 60,88 0,77 

a  Вж. Detailed country specific footnotes (Подробни бележки под линия за отделните държави) в уебсайта на Евростат;           : няма данни     - не се прилага 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6611302/Contingent-Liabilities-Footnotes-2015-02-10
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