ИНДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ
МЕТОДОЛОГИЯ
(Актуализирана към януари 2016 година)
1. Цел, същност и предназначение
Целта е да се получат представителни за страната данни за цените на определени видове стоки и услуги и да се
изчислят общи и групови индекси на потребителските цени.
Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е измерител на общото относително изменение на цените на стоките и
услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление. Той се дефинира като индекс на
"чистата ценова промяна". Общият индекс на потребителските цени обобщава индивидуалните ценови индекси на
наблюдаваните стоки и услуги.
Индексът на потребителските цени намира приложение в три основни направления:
•
•
•

макроикономически показател - като официален измерител на инфлацията в България;
дефлатор на стойността на показатели, които нямат свой собствен ценови измерител;
средство за индексиране на заплати, пенсии и други доходи при необходимост.

2. Структура на ИПЦ
Структурата на ИПЦ е национален аналог на COICOP - Класификация на индивидуалното потребление по цели,
който е разработен от НСИ на базата на COICOP/HICP (Rev.Dec99), съгласно Регулация № 2214/96 от 20 ноември
1996 г.(1), допълнена и изменена от Регулация № 1749/99 от 23 юли 1999 (2) на Европейския съюз. Тя е йерархична и
е изградена на пет равнища:
Раздел

Група
Клас
Стокови групи
Елементарни агрегати

Трите високи равнища (раздел, група и клас) покриват структурата на COICOP/HICP, като удовлетворяват
изискванията на член 3 от Регулация № 1749/96 от 9 септември 1996г.(3), допълнена и изменена от Регулация №
1687/98 от 20 юли 1998 (4) на Европейския съюз. Националният ИПЦ съдържа общо 97 класа.
Двете най-ниски равнища са национални и дефинират разходите за индивидуално потребление в съответната
стокова група и елементарен агрегат. Групирането на стоките и услугите в номенклатурите COICOP/HICP за
нуждите на хармонизирания ИПЦ и COICOP/HBS за наблюдението на домакинските бюджети осигурява
координирано използване на COICOP като статистически стандарт. При изчисляване на националния ИПЦ за 2016
г. за тегла се използват крайните парични потребителски разходи на домакинствата, които обхващат 83.1% от
общите парични разходи на домакинствата за 2015 година.
3. Обхват
Изчисляването на индекса на потребителските цени се базира на четири основни извадки:
•
•
•
•

потребителска кошница - извадка от стоки и услуги, предлагани на потребителския пазар;
географски обхват - извадка от населените места, в които се наблюдават цените на стоките и услугите от
потребителската кошница.;
точки на наблюдение - извадка от магазини, ателиета, ресторанти, кафенета и други в населените места от
географския обхват;
регистрирани цени - извадка от цени, съдържаща цените в точките на наблюдение на стоките и услугите от
потребителската кошница.

3.1. Потребителска кошница
В потребителската кошница се включват стоки и услуги, които се явяват крайно потребление на домакинствата. При
формирането на рамката на номенклатурата за изчисляване на ИПЦ и при групирането на разходите в домакинските
бюджети, използвани като тегла в изчислителната процедура, са спазени следните принципи:
•
•

номенклатурата на ИПЦ да обхваща фиксиран (неизменен) в рамките на годината набор от стоки и услуги,
който отразява средното изменение на цените на всички стоки и услуги в страната и да съответства на
структурата на потреблението на домакинствата;
да има съответствие с дефинициите в системата на националните сметки относно личното потребление и
неговия обхват;
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•
•
•

да има взаимовръзка с номенклатурата на стоките и услугите, по които се правят международни сравнения
на цените, съгласно програмата за европейски сравнения (ПЕС);
да се включат стоки и услуги, чиито цени се определят по административен ред;
да не се включват луксозни стоки и стоки - втора употреба.

Потребителската кошница за 2016 г. съдържа 701 стоки и услуги, разпределени в четири основни потребителски
групи:
•
•
•
•

хранителни стоки - 162;
нехранителни стоки - 322;
обществено хранене - 45;
услуги - 172.

Според класификацията COICOP/HICP, тези стоки и услуги са разпределени в 12 основни потребителски раздела:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хранителни продукти и безалкохолни напитки;
Алкохолни напитки и тютюневи изделия;
Облекло и обувки;
Жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и др.горива;
Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома;
Здравеопазване;
Транспорт;
Съобщения;
Развлечения и култура;
Образование;
Ресторанти и хотели;
Разнообразни стоки и услуги.

3.2. Географски обхват
В извадката от населените места са включени 27-те областни центрове. В тях живее над 50.0% от населението на
страната и се реализира над 65% от продажбите.
3.3. Точки на наблюдение
Броят и структурата на наблюдаваните търговски точки се определят така, че да се осигури оптимален брой
регистрации, които са достатъчни за формиране на представителна национална цена за всяка позиция от
потребителската кошница. В извадката се включват обекти, които:
•
•

реализират голям обем продажби на дребно за населението;
предлагат асортиментно разнообразие от стоки, достатъчно представителни за съответните елементарни
агрегати от потребителската кошница.

Обхванати са основните форми на търговия, включвайки най-големите обекти като: супермаркети, универсални и
специализирани магазини, кооперативни пазари.
Подборът се извършва от регистраторите на цени и се утвърждава от директора на съответното териториално
статистическо бюро.
Точките за наблюдение през 2016 г. са над 6 300.
3.4. Регистрирани цени
Планираният месечен брой за регистрации през 2016 г. е общо 36 210 и е разпределен в четирите основни групи
както следва:
•
•
•
•

хранителни стоки - 14 032;
нехранителни стоки - 16 268;
обществено хранене - 2 391;
услуги - 3 519.

Посочените числа са получени като сума от планирания брой регистрации за всеки елементарен агрегат съгласно
член 8 на Регулация № 1749/96 от 9 септември 1996 (5) на Европейския съюз.
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4. Организация на регистрацията на цените
Планираният брой на регистрираните цени за всяка стока и услуга от потребителската кошница е фиксиран.
Периодът за регистрации е от 1-во до 28-мо число на месеца по график, разработен в съответното териториално
статистическо бюро и утвърден от неговия директор. Регистрациите се осъществяват от квалифицирани
специалисти - служители в териториалните статистически бюра. Регистрираните цени се записват в специален
дневник на регистратора или чрез електронни устройства.
5. Изчисляване на индекса на потребителските цени
При изчисляване на ИПЦ се използват:
•
•

базисни цени - формирани като средногодишни цени за предходната година за всеки представител от
потребителската кошница;
базисни тегла - формирани от паричните разходи за цялата предходна година.

Базисните цени и базисните тегла се актуализират всяка година.
Изчислителната процедура се извършва на четири етапа:
А. Изчисляване на импутирани цени
Пресмятат се индексите на всички елементарни агрегати и при необходимост се импутират липсващите цени по
метода на съвпадащата извадка. При празна съвпадаща извадка липсващите цени се импутират с помощта на
индекса на групата от по-високо ниво. Описаните процедури се прилагат съгласно член 7 на Регулация № 1749/1996
от 9 септември 1996 (6) на Европейския съюз.
Индексът

, с който се извършва импутацията, се изчислява по формулата:

I t / t −1 =

m

m

∏
i =1

Pti
,
Pti−1

i ∈ S t −1 ∩ S t

където:

Pti - е налични цени за периода t;
Pti−1 - налични цени (реални и импутирани) за периода t-1;

St

- множество от налични цени за периода t;

S t −1 - множество от налични цени за периода t-1;
m - броят на цените, принадлежащи на подмножеството S t −1 ∩ S t

.

Б. Изчисляване на национална цена.
Националната цена на всяка стока (услуга) от потребителската кошница се изчислява като средна геометрична от
всички цени (реални и импутирани):
n

P = ∏P ,
t

i

n

t

i =1

където:
Pt - е национална цена за текущия месец;
Pti - цена от i-тата регистрация;
n - брой регистрирани и импутирани цени.
В. Изчисляване на базисни индекси за текущия месец t.
Базисният индекс за елементарен агрегат (5-о равнище) се изчислява като отношение на средните геометрични
цени, участващи в състава на дадения агрегат:

I t /b =

n

Pti

∏ Pi ,

i ∈ St

b

където:
St е множеството на всички цени (реални и импутирани) за периода t;
Pti - i-тата текуща цена за елементарния агрегат;
Pbi - i-тата базисна цена за елементарния агрегат;
n - броят на цените в елементарния агрегат.
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Базисните индекси на групите на 4-то, 3-то, 2-ро и 1-во равнище се пресмятат по формулата на Ласпер:
n

I t / b ( m) =

∑ I t /b(m+1) .W(im+1)
i =1

n

∑ W(im+1)

,

i =1

където:
m e йерархичното равнище (m = 4 - стокова група, m = 3 - клас, m = 2 - група, m = 1 - раздел и m = 0 - общ
ИПЦ);
n - броят на групите от m+1-во йерархично равнище, влизащи в състава на групата от m-то йерархично
равнище;
Wi(m+1) - базисните тегла.
Г. Верижни индекси.
Верижните индекси през една календарна година за всички равнища се получават като отношение на базисните
индекси за текущия месец към съответните базисни индекси за предходния месец:

I t / t −1( m) =

I t /b( m)
I t −1/b( m)

Верижният индекс за януари от текущата година спрямо декември предходната година (за общия индекс и в
частност за всяко йерархично равнище) се получава по следния начин:
Jan16
IDec
15 =

където:

J16
I15
ID1515

J16
I15
- e базисният индекс за януари 2016 г. при база: годишни тегла от 2015 и средногодишни цени за 2015

година;

ID1515 - коригиращ базисен индекс, определящ изменението на цените през м.декември 2015 г. спрямо

средногодишните цени през 2015, претеглени с паричните разходи през 2015 година.
Индексът на потребителските цени е верижен Ласперов индекс.

Третирането на промените в качеството е една от областите, по която НСИ работи през последните години. Найшироко използваните методи за оценка на влиянието на промяната в качеството на стоките и услуги представители
са:
•
•
•

метода на годишно припокриване (annual overlap) - при годишната актуализация на потребителската
кошница;
метода на директното сравнение (direct comparison) - в рамките на годината, когато новата стока/услуга
представител има аналогично качество на заместваната;
метода на припокриването (bridged overlap, class-mean imputation) и метода на стойността на опциите (option
cost pricing) - в рамките на годината, при значима разлика в качеството между новия и замествания продукт.

6. Публичност и прозрачност
6.1. Достъп до прилаганата методика
През 1997 г. НСИ отпечата "Методика за статистическо изследване на потребителските цени", която е на
разположение на всички потребители.
6.2. Съобщения
Инфлацията за текущия месец спрямо предходния и за периода от началото на годината се съобщава по утвърден
график всеки месец. Съобщението съдържа и данни за изменението на цените на основните потребителски групи:
хранителни стоки, нехранителни стоки, услуги и хранене извън дома. Съобщението се изпраща едновременно на
Президента на Република България, парламента, правителството, информационните агенции и електронни и
печатни медии (7). След този момент всички потребители имат достъп до готовата информация чрез отдел
"Статистически информационни услуги" на НСИ.

4

6.3. Публикации
• „Статистически годишник” - раздел “Цени”;
• „Статистически справочник” - годишно издание на НСИ, раздел “Цени”;
• „България” – годишна брошура на НСИ;
• „Ключови показатели за България”;
• „129 години българска статистика” – юбилейна брошура на НСИ;
• брошура „Индекси на потребителските цени и инфлация – Отговори на най-често задаваните въпроси”.
6.4. Електронен достъп
НСИ има своя web-страница в Интернет. В нея има основни данни за индекса на потребителските цени, методиката
за изчисляване на ИПЦ и потребителската кошница.
(1)

Commission Regulation (EC) N 2214/96, Article 2 "For the purpose of this Regulation, a 'sub-index of the HICP', is
defined as a price index for any of the categories of expenditure listed in Annex I and illustrated in Annex II to this
Regulation. These are based on the Coicop/HICP classification (classification of individual consumption by purpose adapted
to the needs of HICPs)".
(2)
Commission Regulations (EC) N 1749/99 of 23 July 1999, "Commission Regulation (EC) N 2214/96 establishes the
sub-indices of the HICP based on Coicop/HICP (classification of individual consumption by purpose adapted to the needs of
HICPs) classification."
(3)
Commission Regulation (EC) № 1749/96 of 9 September 1996, Article 3 "HICPs which include price indices and
weights for each category given in Annex I accounting for more than one part in a thousand of the total expenditure covered
by all these categories, shall be deemed comparable".
(4)
Commission Regulation (EC) № 1687/98 of 20 July 1998, Article 3.
(5)
Commission Regulation (EC) № 1749/96 of 9 September 1996, Article 8 "HICPs constructed from target samples
which, for each category of Coicop/HICP and taking into account the weight of the category, have sufficient elementary
aggregates to represent the diversity of items within the category and sufficient prices within each elementary aggregate to
take account of the variation of price movements in the population shall be deemed reliable and comparable."
(6)
Commission Regulation (EC) № 1749/96 of 9 September 1996, Article 7: "HICPs shall be compiled using either of the
two formulae given in paragraph 1 of Annex II to this Regulation or an alternative comparable formula which does not result
in an index which differs systematically from an index compiled by either of the given formulae by more than one tenth of
one percentage point on average over one year against the previous year."
(7)
В съответствие с новите правила за разпространение на статистическите продукти и услуги, министрите
получават информацията един час преди пресконференцията, но под стриктно ембарго.
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