
МЕТОДОЛОГИЯ 

 
ИНДЕКС НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ 

 
 
1. Цел, същност и предназначение 
Индексът на строителната продукция е показател за дейността на предприятията от сектор 
„Строителство”. Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната 
продукция между два сравнявани периода.  
Методологията, която се прилага при статистическото наблюдение е хармонизирана с 
изискванията на Регламент 1165/98 и променящият го Регламент 1158/2005, отнасящи се до 

караткосрочната бизнес статистика, което е гаранция за получаване на съпоставими данни с 
другите страни от ЕС. 
 
2. Обект и обхват на наблюдението 
Обект на наблюдението са строителните предприятия, извършващи дейност в страната. 
Наблюдението е представително за страната и се провежда върху извадка от строителните 
предприятия. Анкетират се всички строителни предприятия, попаднали в извадката. 

 
3. Модел и обем на извадката 
За наблюдението се използва извадка, формирана на база на информацията от годишните 
отчети на всички строителните предприятия, които се наблюдават изчерпателно. 
Наблюдаваната съвкупност от строителни фирми включва строителни предприятия с над 4 
заети. От тях месечно се наблюдава извадка от предприятия, които формират 75% от оборота 
на строителните предприятия. Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна 
извадка”, при която предприятията се стратифицират по групи (2-значeн цифров код на КИД-
2008) и във всяка група по броя на заетите. Предприятията с 30 и повече  заети се наблюдават 
изчерпателно. За предприятия от 5 до 14 заети и от 15 до 29 е направена случайна извадка, а 
предприятията с 4 и по - малко заети не се наблюдават. 
 
4. Използвани класификации 
Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) и Класификацията на сградите и 
строителните съоръжения (КСС - 2001). Съгласно Класификацията на сградите и строителните 
съоръжения сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, 
а гражданското / инженерното строителство - инфраструктурното строителство на пътища, 
мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.  
 
5. Изчисляване на индекса на строителната продукция 
Индексите на строителната продукция - общо и отделно за сградно и гражданско строителство, 
са изчислени при постоянна база (2015 = 100) въз основа на действително отработените 
човекочасове от пряко заетите в строителното производство. 
 
6. Оценка на неотговорилите 
При оценката на стойностите на неотговорилите строителни предприятия се използват 
различни подходи за заместване на липсващите стойности. Оценките на стойностите на 

неотговорилите предприятия от изчерпателната група се правят за всяко предприятие по 
отделно, като се използват различни методи за заместване на липсващите предприятия. При 
оценка на стойностите на неотговорилите предприятия от извадковата група се използва 
методът на заместване със средните стойности на извадката за съответната група, към която 
принадлежи предприятието. Това се постига чрез преизчисляване на теглата на групите, в 
които има неотговорили. 
 

7. Публичност и прозрачност 
Данните за индекса на строителната продукция се разпространяват всеки месец чрез Интернет 
страницата на НСИ или при поискване.  


