
Продажби на едро и на дребно по групи стоки 
 
 
1. Цел и икономическа значимост 
 

Наблюдението е годишно и осигурява информация за продажбите на едро и на дребно  
по групи стоки, съдържанието на които съответства на класификацията на 
индивидуалното потребление COICOP. 
 
Продажбите са по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи) и са извършени от 
нефинансовите предприятия в страната като основна или странична търговска дейност, 
независимо от отрасловото им класифициране по КИД-2008. 
 
Информацията дава възможност да се проследят структурните промени и тенденции в 
пазарното потребление на наблюдаваните групи стоки и може да бъде използвана за 
изготвяне на икономически анализи, оценки и средносрочни прогнози. Данните служат 
и за изчисляване на Брутния вътрешен продукт по метода на крайното използване. 
 
2. Дефиниция на показателите и източници на информацията 
 

Продажбите на едро в страната включват стойността на купените и продадени в същия 
вид готови стоки на други търговци на едро или търговци на дребно за следваща 
препродажба, а също на производители и други големи потребители за производствено 
потребление. 
 
Продажбите на дребно в страната включват стойността на продадената собствена 
продукция, готови стоки и материали на краен потребител, непосредствено от 
производителя или с участието на търговци. Тук не се посочва стойността на 
продадената кухненска продукция в заведенията за хранене. 
 
Предприятията, съставящи баланс, попълват данни за извършените от тях продажби на 
едро и/или на дребно в справката за продажбите по групи стоки,  включена в годишния 
отчет на нефинансовите предприятия. Справката съдържа наименованието и кода на 
наблюдаваните стокови групи по утвърдена номенклатура. 
 
3. Обхват на изследването 
 

Изследването обхваща всички предприятия, съставящи баланс, които са посочили в 
годишния си отчет за последната отчетена година продажби на едро и/или на дребно по 
групи стоки от утвърдената номенклатура.  
 
Съвкупността за предприятията, несъставящи баланс (ЕТ), се формира от тези от тях, 
които в отчета за приходите и разходите са посочили приходи от продажби на стоки. 
Нетърговските предприятия се включват към съответните търговски дейности 
посредством използването на кодова таблица (преходен ключ) на връзка между 
производството и търговията. 
 
4. Изчисляване на показателите 
 

Продажбите на едро и на дребно по групи стоки се получават като сума от 
изчерпателното изследване на предприятията, съставящи баланс, за съответната група 
стока от номенклатурата и стойностите за същата група стока от предприятията, 
несъставящи баланс `(ЕТ), получени чрез използване на претеглени структури. 
 



5. 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. 
 
6. Разпространение на информацията 
 

Продажбите на едро и на дребно по групи стоки се публикуват на интернет страницата 
на НСИ и в статистическия годишник на Р България.  


