
МЕТОДОЛОГИЯ 
 

ПРИХОДИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО 

 
 
1.Цел, същност и предназначение 
 
Целта на годишното статистическо изследване е да осигури информация за приходите от 
строителна дейност, включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. 
Статистически данни се събират за извършените строителни работи за: изграждане на нови и 
извършване на подобрения и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради; извършване на 
гражданско строителство, включително ново строителство и подобрения на строителни съоръжения 
и конструкции. 
 
2.Обхват и източници на информация 
 
Обект на изследване са строителните предприятия в страната, които са развивали дейност през 
отчетната година.  
Основен източник на информацията е формуляр „Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство”, включващ само отчетените приходи от строителна дейност. 
Информация за приходите на строителните предприятия по видове строителство се извлича от 
счетоводните записвания на предприятията.  
 
3.Основни статистически показатели 
 
Основните статистически показатели на годишното изследване са следните: 
- приходи от строителна дейност - стойност на постъпленията от строителни и монтажни работи; 
- ново строителство – изграждане на нов обект, независимо дали мястото, на което ще бъде 
построен преди това е било заето или не; 
- подобрения – разширения, обновления вътре или по конструкцията, външни подобрения на 
сградите и основни изменения; 
- текущ ремонт и поддържане - боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи 
и други; 
- сградно строителство - строителството на жилищни и нежилищни сгради; 
- гражданско строителство – ново строителство и подобрения на инженерно-строителни 
съоръжения, свързани със строителство на транспортната инфраструктура, тръбопроводи, 
електропроводи, далекосъобщителни линии и други. 
 

4. Периодичност  

Статистическото изследване на приходите от строителните предприятия по видове строителство е 
годишно. 

5.Използвани класификации и номенклатури 
 
- Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) 
- Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001) 
 
6.Публичност и прозрачност 
 



Достъп до прилаганата методология - методологията на изследването за приходите на 
строителните предприятия по видове строителство и резултати от него са публично достояние.  
Статистически публикации - данните се публикуват в годишните издания на НСИ „Статистически 
годишник” и „Статистически справочник” 
Интернет - таблици с данни от изследването се публикуват годишно. 


