ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР „ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮЛИ И ОТ НАЧАЛОТО НА 2010 ГОДИНА1
През юли 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 5.7% в
сравнение със същия месец на предходната година (табл. 1).
Търговията на едро отбелязва спад от 4.6%. Висок ръст се наблюдава в търговията със
селскостопански суровини и живи животни - 32.4%, поради сезонния и неравномерен характер на
кампанията по изкупуване на зърнената реколта. Определящо влияние върху общия индекс обаче
оказва намалението в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията с
неселскостопански междинни продукти, съответно 4.4 и 5.0%, тъй като двете дейности формират
около 65% от обема на оборота.
В търговията на дребно е регистрирано намаление от 4.8%. Търговията с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия отбелязва ръст от 1.4%, а в търговията с текстил, облекло и обувки е
отчетен незначителен спад от 2.8%. Голямо влияние върху общия индекс оказва намалението в
търговията с автомобилни горива и смазочни материали - 4.7%, в търговията с битова техника,
мебели и други стоки за бита - 6.4%, и в търговията с компютърна и комуникационна техника 9.6%, които заедно формират около 60% от обема на оборота.
В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
намалението все още е голямо - 20.2%, но продължава тенденцията на забавяне на спада.
През юли 2010 г. оборотът нараства с 11.4% спрямо предходния месец в резултат на
положителните темпове в основните търговски дейности. Увеличението достига 13.5% в
търговията на едро, 8.0% - в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване
и ремонт, и 6.6% - в търговията на дребно.
Оборотът в търговския сектор за периода януари - юли 2010 г. намалява с 13.3% в сравнение
със същия период на 2009 година. Спад е отчетен и в трите търговски дейности, но се запазва
тенденцията на забавянето му. В търговията на дребно и в търговията на едро отрицателните
темпове са близки, съответно 9.6 и 12.7%, а в търговията с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт намалението достига 31.0%.
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Данните за юли 2010 г. са предварителни.
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Фиг. 1. Месечни индекси на оборота в сектор
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”
(2005 г. = 100)
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Таблица 1
Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” за юли и
от началото на 2010 година2
(Предварителни данни)
Икономически дейности

Общо
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо
обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети
в това число:
Търговия на едро със селскостопански суровини и
живи животни
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия
Търговия на едро с нехранителни потребителски
стоки
Търговия на едро с компютърна и комуникационна
техника
Търговия на едро с машини и оборудване със
стопанско предназначение и части за тях
Търговия на едро с неселскостопански междинни
продукти, отпадъци и скрап
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети
в това число:
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с
разнообразни стоки
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински
стоки, козметика и тоалетни принадлежности
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и
кожени изделия
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други
стоки за бита
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна
техника и други потребителски стоки

2005 =
100

Юли
предходният съответният
месец = 100
месец на
2009 = 100

Януари - юли
съответният
период на
2009 = 100

112.7

111.4

94.3

86.7

103.1

108.0

79.8

69.0

107.8

113.5

95.4

87.3

292.8

290.6

132.4

96.7

122.7

107.5

95.6

94.7

100.2

101.9

93.5

92.6

105.1

99.6

84.6

86.8

107.8

103.5

74.3

67.1

91.0

107.3

95.0

84.2

131.0

106.6

95.2

90.4

131.6

103.6

101.4

100.2

153.6

106.6

90.1

84.6

124.7

111.1

95.3

89.8

137.2

100.6

92.4

91.7

149.9

101.0

97.2

91.8

147.0

106.9

93.6

86.8

118.1

109.1

90.4

80.6
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В таблицата не се публикуват данните, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват
статистическа тайна.
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Методологични бележки
Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на
показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде
използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а
също и за краткосрочни прогнози.
За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се
използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната
съвкупност.
Месечните индекси на оборота се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез сравняване на
стойността на продажбите по съпоставими цени. Влиянието на цените се елиминира чрез дефлиране
на оборота, като се използват индексите на потребителските цени и индексите на цените на
производител.
Индексите на оборота в базата данни от 2000 г. са преизчислени по КИД - 2008, пребазирани са
към новата базисна 2005 г. и са публикувани в интернет сайта на НСИ
(http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5).
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