
Произведена продукция 
 
 
1. Цел и икономическа значимост 
 

Произведената продукция е задължителен показател в изследването по Структурна бизнес 
статистика (СБС) и осигурява информация за характеризиране на състоянието и 
тенденциите в развитието на сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и 
сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство” по КИД-2008. Получените резултати 
позволяват сравнение между страните членки, като представят информация за 
икономическото развитие на пазарните дейности и по години. Данните могат да бъдат 
използвани за икономически анализ, средносрочни прогнози и вземане на управленски 
решения. 
Наблюдението по Структурна бизнес статистика е изчерпателно годишно изследване, 
включено в Националната статистическа програма и 5 годишната стратегия за развитие на 
Националната статистическа система на Република България. Извършва се в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 295/2008. 
 
2. Дефиниция на показателя и източници на информацията 
 
Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност 
на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. Тук се включва и 
изменението на запасите от продукция и незавършено производство, а също и стойността 
на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин. 
Данните се събират от предприятията, съставящи баланс, с годишния отчет на 
нефинансовите предприятия и от предприятията, несъставящи баланс (ЕТ), с годишния 
отчет на едноличните търговци. 
 
3. Обхват на изследването, модел и обем на извадката 
 

Наблюдението е изчерпателно и обхваща всички нефинансови предприятия, 
класифицирани в сектори G и I по КИД-2008, които са извършвали стопанска дейност в 
страната. 
Период на изследване по СБС е финансова година, която в България се равнява на една 
календарна година и се нарича референтен период. 
 
4. Изчисляване на показателя 
 

Показателят се изчислява от годишните данни в отчетите на нефинансовите предприятия и 
едноличните търговци за всяко предприятие, класифицирано в секторите G и I по КИД-
2008. Получените стойности се агрегират по възходящ ред за всички нива, дефинирани в 
Регламент (ЕС) № 295/2008. 
 
5. Използвани класификации 
 

За изготвяне на данните по структурна бизнес статистика се използва Класификация на 
икономическите дейности (КИД-2008). Прилаганата система за кодиране съвпада с 
Европейската класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2, като най-ниското 
ниво на детайлизация е клас (4 цифрен код). 
Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 176/2008 за изготвяне на регионални редове с 
данни по СБС за отчетната 2007 г., се използва Класификация на териториалните единици 



за статистически цели в България (NUTS). Връзките между националното и европейско 
ниво на класификацията е както следва: 

- NUTS 0 - Р България; 
- NUTS 1 - Северна и Югоизточна България 

 - Югозападна и Южна централна България; 
- NUTS 2 - Статистически райони; 
- NUTS 3 - Области. 

В раздела информацията за произведената продукция за секторите G и I по КИД-2008 е 
публикувана на ниво NUTS 0. 
За целите на СБС се използва Класификация на продуктите по икономически дейности 
(КПИД-2008), която напълно съответства на европейската CPA. Използва се при изготвяне 
на многогодишните редове с данни от приложението за сектор Търговия и съгласно 
изискванията от приложението за Бизнес услугите. 
 
6. Конфиденциалност 
Националните правила за определяне на първичната конфиденциалност са дефинирани в 
Закона за статистиката и напълно отговарят на изискванията на Евростат. 
Прилагат се два критерия, съгласно които данните не могат да бъдат публикувани. 

- Критерий А - когато агрегираната информация е получена от една или две единици; 
- Критерий В - когато едно предприятие формира повече от 85% от общата стойност 
на показателя. 

 
7. Оценка на неотговорилите: 
 

Наблюдението е изчерпателно и всички предприятия са задължени по Закона за 
статистиката да представят годишен отчет за дейността си. Ако за дадено предприятие се 
знае, че е активно, но по различни причини не е подало такъв отчет, данните за него се 
определят на базата на съществуващата информация и се прибавят към обобщените данни 
за всички нива на агрегация, за които се отнасят.  
 
8. Разпространение на информацията 
 

Данни за показателя се публикуват на интернет страницата на НСИ и в статистическия 
годишник на Р България.  
Данните се предоставят на Евростат във вида и сроковете, дефинирани в Регламент (ЕС) 
295/2008. 


