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РЕВИЗИРАНИ ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЗА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ЗА 

ПЕРИОДА 1995-2009 Г. 
 
На сайта на НСИ (www.nsi.bg) в раздел „Брутен вътрешен продукт” са публикувани ревизирани 
тримесечни данни за БВП за периода 1995-2009 г., след като на 8 септември 2010 бяха публикувани 
ревизираните годишни данни за БВП. С публикуването на тримесечните данни за БВП успешно 
приключва ревизията на данните за БВП, планирана в Националната статистическа програма за 
2010 г.  
 
Приключилата ревизия включва следните елементи:  
 
• допълнителни оценки на неформалната (ненаблюдаваната) икономика (скрити обороти, 
бакшиши и куфарната търговия), които се основават на методология, разработена в рамките на 
туининг-проект „Устойчивото развитие на Националната статистическа система”, в партньорство 
със Статистическата служба на Германия DESTATIS, за периода 1995-2010 г. 
 
• разпределение на косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) по 
потребители в съответствие с Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1889/2002 на 
Комисията за периода 1995-2001 г. Косвено измерените услуги на финансовите посредници 
отразяват финансовите операции, осъществявани между институционалните сектори (нефинансови 
предприятия, държавно управление, домакинства, нетърговски организации, обслужващи 
домакинствата) и търговските банки (резидентни и нерезидентни). До приключването на ревизията 
данните за БВП отчитаха разпределението на косвено измерените услуги на финансовите 
посредници, разпределени по сектори потребители само за периода от 2002г насам. С цел 
съпоставимост на данните за целия динамичен ред, беше въведен методът за измерване на 
показателя и за периода 1995-2001 г. 
 
• въвеждане на метода на модифицирана касова основа при отчитане на данъците и 
социалните осигуровки в съответствие с Регламент № 2516/2000 за данъците и социалните 
осигуровки за периода 1995-2010 г. Чрез този метод въз основа на данните за касовите постъпления 
по видове данъци се правят оценки каква част от начислените за даден период данъци и осигуровки 
са изплатени към момента на отчитане. По този начин се осигурява по-подробна и точна 
информация за съответствието между момента на осъществяване на транзакциите в икономиката, 
представляващи основание за начисляването на данъците, и момента на постъпленията от 
съответните данъци в държавния бюджет. 
 
Ревизираните данни за БВП включват освен данни в номинално изражение, така и преизчисление на 
данните по съпоставими цени. До приключване на ревизията НСИ предоставяше данните за БВП, 
преизчислени по цени на 2001 г. Съгласно програмата на Евростат за предоставяне на данни, 
всички страни трябва да предоставят данни за БВП, преизчислени по цени на 2000 г. С 
приключилата ревизия и внедряването на показателя „Косвено измерените услуги на финансовите 
посредници разпределени по потребители сектори” за целия времеви ред от 1995 г. досега, НСИ 
предоставя данни, преизчислени по цени на 2000 г.  
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С извършената ревизия на БВП и предоставянето на напълно съпоставими годишни и тримесечни 
данни за периода 1995-2010 г. макроикономистите ще могат да анализират динамиката на БВП на 
целия 15-годишен период и да съставят макроикономически прогнози.  
 
В момента тече процес на цялостна методологическа ревизия на Европейската Система на 
национални Сметки (ЕСС 95), чийто срок за прилагане в страните членки е 2014 г. 
 


