
 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
(ПЪРВА ОЦЕНКА) 

 
 
Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от 

Националния статистически институт към ноември 2015 г., реалният индекс на дохода в селското 
стопанство1 (доход по факторни разходи) през 2015 г. намалява с 16.3% спрямо 2014 година.  

В сравнение с предходната година нетният опериращ излишък/нетният смесен доход в 
селското стопанство2 намалява с 18.7%, а нетният предприемачески доход3 - с 20.5%. 

Крайната продукция4 по базисни цени5 от селското стопанство през 2015 г. възлиза на       
7626.0 млн. лв., което е с 9.4% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи 
на спад в обемите с 10.2%. 

През 2015 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4 586.9 млн. 
лева и в сравнение с 2014 г. тя намалява с 8.8% в резултат на намаление на количеството и цените 
на направените вложения. 

Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3 039.1 млн. лв. и 
намалява с 10.3% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16.4%. 

1 Реалният индекс на дохода в селското стопанство (доход по факторни разходи) е отношение на номиналната стойност 
на дохода по факторни разходи в селското стопанство за 2015 г. към номиналната стойност за 2014 г., дефлирана с 
прогнозната стойност на имплицитния индекс на БВП за 2015 година. Прогнозната стойност на индекса за 2015 г. по 
данни на Евростат е 98.4%. 
2 Нетният опериращ излишък/нетният смесен доход (изчислен след приспадане от нетната добавена стойност по 
базисни цени на компенсациите на наетите лица и другите данъци върху производството и добавяне на другите 
субсидии върху производството) измерва доходността от използването на земята, капитала и незаплатения труд. 
3 Нетният предприемачески доход (изчислен след прибавяне към нетния опериращ излишък/нетния смесен доход на 
лихвите, получени от земеделските стопанства, опериращи като компании, и приспадане на платените от тях лихви и 
ренти) измерва компенсацията на незаплатения труд, възнаграждението от земята, принадлежаща на земеделските 
стопанства, и дохода от използването на капитала. 
4 Крайната продукция не включва стойността на продукцията, произведена и потребена в една и съща икономическа 
дейност. 
5 Базисните цени включват субсидиите по продукти и не включват данъците по продукти. 

 1 

                     



 

Фиг. 1. Структура на крайната продукция в селското стопанство по основни групи по базисни 
цени през 2015 година 
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Приложение 
Таблица 1 

Крайна продукция по базисни цени - първа оценка за 2015 година 

 

Текуща 
стойност за 

2015 г. - 
млн. лв. 

Индекс на 
физическия 

обем 

Индекс на 
цените  

Индекс  
2014 = 100 

Продукция от отрасъл „Селско стопанство” 7626.0 89.8 100.9 90.6 

    Продукция от селското стопанство 7380.2 90.2 101.1 91.2 

        Продукция от растениевъдството 4959.1 88.7 103.8 92.1 

           Зърнени култури 2264.1 84.0 103.6 87.0 
           Технически култури 1747.0 79.8 115.8 92.4 
           Фуражни култури 250.3 96.9 102.0 98.9 
           Зеленчуци 278.8 112.5 88.9 100.0 
           Картофи 76.0 147.2 109.4 161.0 
           Плодове 318.0 145.7 88.2 128.5 
           Други растениевъдни култури 24.9 144.1 26.2 37.7 
       Продукция от животновъдството 1946.4 93.1 95.2 88.7 
           Селскостопански животни 1018.3 95.4 96.3 91.9 
           Продукти от животновъдството 928.1 90.8 94.1 85.4 
       Продукция на селскостопански услуги 474.7 92.8 99.8 92.6 
    Неселскостопански неотделими второстепенни 

дейности 245.8 81.7 93.7 76.6 
Междинно потребление  4586.9 94.0 97.0 91.2 
         Семена и посадъчен материал 150.3 93.5 100.1 93.6 
         Горива и масла 1100.0 107.9 89.9 97.0 
         Торове и почвени подобрители 366.0 81.8 107.2 87.7 
         Препарати за растителна защита 217.9 89.6 97.9 87.7 
         Ветеринарни разходи 251.9 86.5 101.4 87.7 
         Фуражни добавки 1131.7 91.9 96.9 89.0 
         Поддръжка и ремонт на машини 317.9 88.2 99.4 87.7 
         Поддръжка на сгради 155.9 87.7 100.0 87.7 
         Селскостопански услуги 474.7 92.8 99.8 92.6 
         ФИЗИМ 95.6 112.4 99.8 112.2 
         Други стоки и услуги 325.0 87.9 99.8 87.7 
Брутна добавена стойност по базисни цени 3039.1 83.6 107.3 89.7 
         Потребление на основен капитал 501.4 105.7 98.1 103.7 
Нетна добавена стойност по базисни цени 2537.7 80.0 109.3 87.4 
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