
 

Месечни индекси на производството и продажбите в 
промишлеността през декември 2008 година1 

1. Индекси на промишленото производство2 
По предварителни данни през декември 2008 г.  промишленото производство 

е  с 1.7% по-голямо в сравнение с предходния месец (табл. 1). 

Увеличение е регистрирано при производството и разпределението на 
електроенергия, газ и вода - с 15.6%, същевременно индексът на преработващата 
промишленост намалява с 1.7%, като спад е отчетен при производството на продукти 
от други неметални минерални суровини с 26.1%, при производството на текстил и 
изделия от текстил, без облекло с 10.6%, при производството на машини, оборудване 
и домакински уреди с 4.5%. Ръст е регистриран при производството на метални 
изделия, без машини и оборудване с 37.3%, производството на дървесна маса, хартия,  
картон и изделия от хартия и картон с 10.2%, производството на химични продукти с 
6.7%.  

В сравнение с декември 2007 г. промишленото производство през декември 
2008 г. е с 8.3% по-малко.  В преработващата промишленост то намалява с 10.2%, а в 
добивната промишленост - с 25.1%, като най-значителен е спадът в добива на 
метални руди - с 64.9%.  

2. Индекси на продажбите в промишлеността3 
По предварителни данни приходите от продажбите в промишлеността през 

декември 2008 г. в сравнение с предходния месец намаляват с 0.4% (табл. 2). 

В преработващата промишленост през декември  спрямо ноември 2008 г. 
приходите от продажби са с 2.2% по-малко, докато в производството и 
разпределението на електроенергия, газ и вода продажбите се увеличават  с 15.4%. 

През декември 2008 г. приходите от продажби са с 10.8% по-малко в 
сравнение с декември 2007 г., като спадът в преработващата промишленост е с 
12.3%. По-малко са продажбите при производството и леенето на метали - с 34.5%, 
при производството на облекло, вкл. кожено; обработката на кожухарски кожи – с 
15.1%, при производството на електрически машини и апарати, некласифицирани 
другаде – с 11.3%. Нарастване в продажбите e отчетено при производството на 
тютюневи изделия – със 17.2%, производството на метални изделия , без машини и 
                                                           
1  Данните за декември 2008 г. са предварителни. 
2 Месечните индекси на производството и продажбите измерват измененията в произведената 
продукция и приходите от продажби на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща 
за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не 
измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на 
производството между два времеви периода. 
    За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от 
промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от 
оборота на цялата промишленост.  
    Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база 2000 г. чрез 
претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи. 
3 Индексите на продажбите са изчислени при база 2000 г. чрез сравняване на стойността на 
продажбите по съпоставими цени. Съпоставимостта се осигурява чрез дефлиране поотделно на 
продажбите на вътрешния и на международния пазар със съответните индекси на цените на 
производител. 



 
оборудване – с 14.8%, при производството на хранителни продукти и напитки – 
с5.9%. 

Окончателните данни за ноември са публикувани в интернет сайта на НСИ 
(http://www.nsi.bg/Op/Op.htm). 
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От януари 2009 г. НСИ ще публикува показателите „Индекс на промишленото 
производство” и „Индекси на оборота в промишлеността” (Показателят 
„Продажби на промишлените предприятия” няма да бъде изчисляван).  
Индексите на производството и на оборота  са едни от основните краткосрочни 
показатели, изчислявани в рамките на краткосрочната бизнес статистика. 
Обхватът и нивото на агрегация на краткосрочните показатели се определят от 
Класификацията на икономическите дейности. В съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕС) № 472/2008 с данните за януари 2009 г. в краткосрочната 
статистика ще бъде внедрена нова версия на класификацията (КИД – 2008) и 
едновременно с това ще бъде сменена базисната година (новата базисна година 
ще бъде 2005 г.). 
От януари 2009 г. всички краткосрочни показатели ще бъдат изчислявани и 
публикувани САМО по новата класификация (КИД - 2008). Данните за всички 
предходни периоди до 2000 г. ще бъдат преизчислени по КИД - 2008 и 
публикувани заедно с резултатите за януари 2009 година. 

 



 
 

Таблица 1
Индекси на промишленото производство за декември 2008 година4 

(Предварителни данни) 

Икономически дейности 

Индекс при 
база  

2000 = 100 

Индекс към 
предходния 

месец 
 

Индекс към 
съответния 
месец на 

предходната 
година 

Промишленост - общо 174.6 101.7 91.7
Добивна промишленост 92.0 91.3 74.9
      в това число:    
Добив на въглища и торф  91.8 98.9 88.1
Добив на метални руди 34.2 61.0 35.1
Добив на неметални материали и суровини 198.0 89.6 94.7
Преработваща промишленост 183.5 98.3 89.8
      в това число:    
Производство на хранителни продукти и напитки 198.5 108.1 104.6
Производство на тютюневи изделия  126.3 96.0 105.5
Производство на текстил и изделия от текстил, без  
облекло 182.9 89.4 90.5
Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на 
кожухарски кожи 172.3 98.4 81.2
Производство на обработени кожи без косъм; 
производство  на изделия за пътуване, сарашки изделия и 
обувки 144.7 70.9 66.6
Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели 184.2 85.0 84.4
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия 
от хартия и картон 220.8 110.2 99.1
Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане 
на записани носители 151.8 100.3 104.3
Производство на химични продукти 107.6 106.7 92.2
Производство на изделия от каучук и пластмаси 220.6 90.6 96.2
Производство на продукти от други неметални  минерални 
суровини 210.8 73.9 80.6
Производство и леене на метали  176.7 97.7 83.5
Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване  396.1 137.3 107.2
Производство на машини, оборудване и  домакински 
уреди 259.0 95.5 90.0
Производство на канцеларска и  електронноизчислителна 
техника 71.8 113.1 98.6
Производство на електрически машини и апарати, н.д. 241.4 99.3 87.2
Производство на радио-, телевизионна и 
далекосъобщителна техника 157.3 128.6 101.8
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати 
и инструменти; производство на часовници  241.3 129.6 97.9
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 53.1 80.0 70.1
Производство на превозни средства, без автомобили 356.3 100.3 136.6
Производство на мебели; производство, н.д.  362.8 93.6 90.5
Производство и разпределение на електроенергия, газ 
и вода 176.1 115.6 101.4
Производство и разпределение на електрическа енергия, 
газообразни горива и топлинна енергия 189.4 117.1 101.7
Събиране, пречистване и разпределение на вода 78.7 94.9 95.5

                                                           
4 В таблицата не се публикуват разделите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и 
представляват статистическа тайна. 



 
 

Таблица 2
Индекси на продажбите в промишлеността за декември 2008 година5 

(Предварителни данни) 

Икономически дейности 

Индекс при 
база  

2000 = 100 

Индекс към 
предходния 

месец 
 

Индекс към 
съответния 
месец на 

предходната 
година 

Промишленост - общо 168.7 99.6 89.2
Добивна промишленост 91.6 81.1 69.0
      в това число:    
Добив на въглища и торф  91.7 98.1 88.3
Добив на метални руди 44.8 62.0 40.0
Добив на неметални материали и суровини 210.9 79.8 88.5
Преработваща промишленост 174.0 97.8 87.7
      в това число:    
Производство на хранителни продукти и напитки 199.0 110.2 105.9
Производство на тютюневи изделия  203.2 149.7 117.2
Производство на текстил и изделия от текстил, без  
облекло 166.3 88.9 85.9
Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на 
кожухарски кожи 157.3 100.1 84.9
Производство на обработени кожи без косъм; 
производство  на изделия за пътуване, сарашки изделия и 
обувки 106.9 66.8 64.2
Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели 157.7 76.4 77.8
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия 
от хартия и картон 200.3 103.4 89.2
Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане 
на записани носители 133.3 110.7 99.9
Производство на химични продукти 118.0 110.2 90.1
Производство на изделия от каучук и пластмаси 217.4 97.0 99.0
Производство на продукти от други неметални  минерални 
суровини 200.1 79.6 82.2
Производство и леене на метали  136.1 75.2 65.5
Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване  408.4 136.5 114.8
Производство на машини, оборудване и  домакински 
уреди 268.7 91.2 92.6
Производство на канцеларска и  електронноизчислителна 
техника 97.8 108.7 110.8
Производство на електрически машини и апарати, н.д. 230.9 100.7 88.7
Производство на радио-, телевизионна и 
далекосъобщителна техника 144.0 121.7 94.5
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати 
и инструменти; производство на часовници  212.2 181.2 111.0
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 69.9 79.6 65.8
Производство на превозни средства, без автомобили 325.7 108.9 121.3
Производство на мебели; производство, н.д. 397.7 99.0 92.1
Производство и разпределение на електроенергия, газ 
и вода 169.8 115.4 102.6
Производство и разпределение на електрическа енергия, 
газообразни горива и топлинна енергия 179.6 116.5 102.9
Събиране, пречистване и разпределение на вода 78.6 94.9 95.4

                                                           
5 В таблицата не се публикуват разделите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и 
представляват статистическа тайна. 


