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Статистическо представяне 

Описание на данните 

Изследването осигурява информация за броя търговски обекти с данни за реализираните продажби на следните 

видове течни горива - бензини, дизел и пропан-бутан, броя търговски обекти, които продават единствено гориво 

тип дизел, стойността на продажбите и продадените количества течни горива, общо и според големината на 

търговеца, чрез регистрирана Електронна система с фискална памет (ЕСФП) в търговски обекти - крайни 
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разпространители. Информацията се извлича от подаваните в НАП чрез ЕСФП дневни финансови отчети и се 

отнася за календарен месец. 

Данните са групирани по административна област на търговските обекти и вид на горивото или според лицето, на 

което е регистрирано ЕСФП в НАП. Представена е и агрегация на търговците според броя на обектите на 

национално ниво, съответно с от 1 до 4 обекта (включително) и с 5 и повече обекти, групирани по административна 

област на търговските обекти и вид на горивото. 

Детайлната информация се събира съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към 

софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, и 

се представя по тип гориво: бензини, дизел и пропан-бутан. 

Електронна система с фискална памет (ЕСФП) - фискално устройство за отчитане на оборотите от продажби на 

течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход. 

Фискално устройство - устройство за регистриране и отчитане на продажби на стоки или услуги чрез издаване на 

фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет. 

Търговски обект - всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито 

или под навеси, в или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или 

съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е 

част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад 

или превозно средство, от което се извършват продажби. 

Краен разпространител - бензиностанция, газстанция, метанстанция и други подобни, които извършват 

зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от 

резервоари за съхранение на тези горива (съгласно т. 70, § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък 

върху добавената стойност). 

Използвани класификации 
 Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България 

(ЕКАТТЕ). 

Обхват 
Наблюдението е изчерпателно и обхваща всички активно регистрирани в НАП ЕСФП, с изключение на тези, които 

не са подали генериран за периода дневен финансов отчет с данни за реализирани продажби на горива. 

Понятия и дефиниции 

Брой обекти - броят на търговските обекти за съответния период и административна област, чрез които са 

извършвани продажби на следните видове течни горива - бензини, дизел и пропан-бутан -  чрез ЕСФП в търговски 

обекти - крайни разпространители. Получава се като сума на регистрираните в НАП ЕСФП с подадени дневни 



финансови отчети, генерирани за наблюдавания период, и съдържащи информация за реализираните продажби на 

течни горива. 

Брой обекти с продажби единствено на дизел - броят на търговските обекти за съответния период и 

административна област, чрез които са извършвани продажби единствено на дизел чрез ЕСФП в търговски обекти 

- крайни разпространители. Получава се като сума на регистрираните в НАП ЕСФП с подадени дневни финансови 

отчети, генерирани за наблюдавания период, и съдържащи информация за реализирани продажби единствено на 

дизел. 

Обща стойност на продажбите - обща стойност на продажбите на съответния вид гориво в левове, включително 

начислените данъци и акцизи и приспаднатата отстъпка, реализирана чрез регистрирани ЕСФП в търговски обекти 

- крайни разпространители в съответната административна област. В отделни случаи е възможно предоставената 

отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Стойността на продажбите за собствени нужди е 

включена в общата стойност на продажбите. Общата стойност на продажбите е получена като сума от стойността 

на реализираните продажби на съответния вид гориво, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период 

дневни финансови отчети от ЕСФП. 

Стойност на продажбите според големината на търговеца (с от 1 до 4 обекта включително) - обща стойност 

на продажбите на съответния вид гориво в левове, включително начислените данъци и акцизи и приспаднатата 

отстъпка, реализирана от търговци, които на национално ниво притежават от 1 до 4 обекта – крайни 

разпространители. Данните са групирани по вид гориво и административна област на обектите. В отделни случаи 

е възможно предоставената отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Стойността на продажбите 

за собствени нужди е включена в общата стойност на продажбите. Общата стойност на продажбите на търговците 

с от 1 до 4 обекта е получена като сума от стойността на реализираните продажби на съответния вид гориво, 

подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. 

Стойност на продажбите според големината на търговеца (с 5 и повече обекти) - обща стойност на продажбите 

на съответния вид гориво в левове, включително начислените данъци и акцизи и приспаднатата отстъпка, 

реализирана от търговци, които на национално ниво притежават 5 и повече обекти – крайни разпространители. 

Данните са групирани по вид гориво и административна област на обектите. В отделни случаи е възможно 

предоставената отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Стойността на продажбите за собствени 

нужди е включена в общата стойност на продажбите. Общата стойност на продажбите на търговците с 5 и повече 

обекти е получена като сума от стойността на реализираните продажби на съответния вид гориво, подадени в НАП 

чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. 

Общо количество на продажбите - общо количество на продажбите на съответния вид гориво в литри, 

реализирано чрез регистрирани ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители, и получено като сума от 

количествата реализирани продажби на съответния вид гориво в съответната административна област, подадени в 

НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Продадените количества 

горива за собствени нужди са включени в общия обем на продажбите. 



Количество на продажбите според големината на търговеца (с от 1 до 4 обекта включително) - общо 

количество на продажбите на съответния вид гориво в литри, реализирано от търговци, които на национално ниво 

притежават от 1 до 4 обекта – крайни разпространители. Количеството на продажбите на търговците с от 1 до 4 

обекта е получено като сума от реализираните количествата продажби на съответния вид гориво в съответната 

административна област, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети 

от ЕСФП. Продадените количества горива за собствени нужди са включени в общия обем на продажбите. 

Количество на продажбите според големината на търговеца (с 5 и повече обекти) - общо количество на 

продажбите на съответния вид гориво в литри, реализирано от търговци, които на национално ниво притежават 5 

и повече обекти – крайни разпространители. Количеството на продажбите на търговците с 5 и повече обекти е 

получено като сума от реализираните количества продажби на съответния вид гориво в съответната 

административна област, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети 

от ЕСФП. Продадените количества горива за собствени нужди са включени в общия обем на продажбите. 

Статистическа единица Основната единица на наблюдението е всяка активно регистрирана в НАП ЕСФП през наблюдавания период. 

Статистическа съвкупност 
Наблюдението е изчерпателно и обхваща всички активно регистрирани в НАП ЕСФП, с изключение на тези, чрез 

които не са регистрирани продажби на горива през периода на наблюдение. 

Географски обхват 

(територия) 
Данните се отнасят за продажбата на течни горива, извършвана на територията на страната. 

Времеви обхват 2019 - 2023 

Базисен период  

Мерна единица 

Търговски обекти - брой 

Стойност на продажбите - левове 

Количество на продажбите – литри 

Отчетен период 

Календарен месец 

Нормативна база 

Нормативни документи и 

други споразумения 
Българска нормативна уредба: 



 Закон за статистиката; 

 Закон за данък върху добавената стойност; 

 Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин; 

 Национална статистическа програма. 

Споделяне на данни Не се прилага. 

Конфиденциалност 

Конфиденциалност - 

политика 
 

Конфиденциалност - 

защита на данните 
Индивидуални данни не се публикуват.  

Политика по разпространение 

Календар за 

разпространение 

Статистическата информация за продажбите на горива се оповестява до 15-о число от календарния месец, следващ 

месеца, за който се отнасят данните. 

Достъп до Календара за 

разпространение 
 

Достъп на потребителите 
Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа 

информация. 

Честота на разпространение 

Ежемесечно 

 

Достъпност и яснота 

Прессъобщения  

Публикации 
  

Онлайн база данни  



Достъп до микроданни Не се прилага. 

Други формати на 

разпространение 
 

Методологични документи  

Документация за 

качеството 
 

Управление на качеството 

Осигуряване на качеството 

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на 

следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, 

сравнимост и логическа обвързаност. При изготвянето на информацията се извършва логически контрол на 

входните данни чрез съпоставка с вече налична в НАП информация. Изходните данни се съпоставят с резултатите 

от предходни отчетни периоди. 

Оценка на качеството 
Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, 

навременност, сравнимост и съгласуваност. 

Приложимост 

Потребности на 

потребителите 

Основни потребители на данните: 

 Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии, търговски дружества и други; 

 Държавни институции; 

 Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти. 

  

Удовлетвореност на 

потребителите 
Няма информация. 

Пълнота  

Точност и надеждност 

Обща точност  

Извадкови грешки  



Неизвадкови грешки  

Навременност и точност на представяне 

Навременност  

Точност на представяне  

Съгласуваност и сравнимост 

Географска сравнимост  

Сравнимост във времето Данните в динамичните редове са сравними. 

Съгласуваност между 

предметни области 
Не се прилага. 

Вътрешна съгласуваност Не се прилага. 

Разходи и натовареност 

Ревизия на данните 

Ревизия на данните - 

политика 

Процесът на ревизиране се изразява в представяне на различни количествени оценки за един и същ показател и 

период. Основната цел на ревизирането на текущите данни за всеки период е да бъдат публикувани най-добрите 

оценки към даден момент чрез използването на по-късна информация и/или прецизиране на обектите – крайни 

разпространители, което да доведе до подобрение в качеството на данните. 

Ревизия на данните - 

практика 
 

Статистическа обработка 

Източници на данни 

Източник за агрегиране на данните за брой обекти, които продават следните видове течни горива – бензини, дизел 

и пропан-бутан, брой обекти с продажби единствено на дизел, стойност на продажбите и количества продадени 

горива по вид гориво, общо и според големината на търговеца, са данните от регистрираните в НАП ЕСФП в 

търговски обекти - крайни разпространители и от подадените в НАП дневни финансови отчети, генерирани от 

ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители, съдържащи информация за реализирани продажби на течни 

горива за наблюдавания период. 

Честота на събиране на 

данни 
Ежедневно. 

Събиране на данни 
ЕСФП подава ежедневно в НАП данни за генерирания от системата дневен финансов отчет през установена 

дистанционна връзка със сървър на НАП. 



Валидиране на данни 

Валидирането на входните данни се извършва както чрез заложени контроли в информационните системи на НАП, 

обработващи подаваните от ЕСФП данни, така и чрез допълнителен логически контрол и съпоставка с вече налична 

в НАП информация от предходни периоди на наблюдение. Изходните данни се съпоставят с резултатите от 

предходните периоди на наблюдение. 

Обработка на данни 
 

 

Изглаждане Не се прилага. 
 

 


