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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  – ЯМБОЛ“ 

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО 

ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол 

през 2017 г. възлиза на 1 078 млн. лв. по текущи цени и е с 3.7% повече в сравнение с 2016 година. 

Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната. 

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на 15-то място с 8 881 лв., след 

област Добрич - с 8 925 лв. и преди област Шумен - с 8 829 лева. С най-високо равнище на БВП на 

човек от населението е София (столица) - 30 295 лв., а с най-ниско област Силистра - 6 687 

лева (фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по области 

 

mailto:ККazandzhieva@nsi.bg


8010 Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 3, тел.: (056) 851-912, e-mail: ККazandzhieva@nsi.bg 

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, 8606 Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 20, тел.: (046) 686-315, 

e-mail: VSabeva@nsi.bg 

 

 

 
2 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГОИЗТОК 
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Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2017 г. е 935 млн. лв. по текущи 

цени, което представлява 1.1% от БДС за страната. 

Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от услугите и аграрния сектор 

достигат до 52.5 и 13.4% или се увеличават с 1.4 и 1.1 процентни пункта спрямо 2016 година. 

Относителният дял на добавената стойност в сектора на индустрията достига до 34.1% или с 2.5 

процентни пункта по - малко в сравнение с предходната година. 

 

Фиг. 2. Структура на брутната добавена стойност в област Ямбол 

по икономически сектори 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ККazandzhieva@nsi.bg


8010 Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 3, тел.: (056) 851-912, e-mail: ККazandzhieva@nsi.bg 

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, 8606 Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 20, тел.: (046) 686-315, 

e-mail: VSabeva@nsi.bg 

 

 

 
3 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГОИЗТОК 
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Методологични бележки 

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от 

производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по 

три начина: 

 БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални 

сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите 

върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за 

националната икономика; 

 БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните 

институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто 

капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги; 

 БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” 

(компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, 

брутен опериращ излишък и смесен доход) 

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на 

производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по 

базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително 

субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач. 

Повече информация и данни за БВП и БДС могат да бъдат намерени на интернет страницата 

на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Брутен вътрешен продукт. 
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