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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГЛАВА 13: РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ 

ВЪВЕДЕНИЕ 

13.01 В настоящата глава са описани регионалните сметки като цяло и са разяснени целите и 
основните понятийни принципи и свързаните със съставянето въпроси, които са 
типични за регионалните сметки.  

13.02 Определение: регионалните сметки представляват регионална спецификация на 
съответните сметки за националната икономика. Регионалните сметки предоставят 
регионална разбивка на основните агрегати, като брутна добавена стойност по отрасли 
и доход на домакинствата.  

13.03 За регионалните сметки следва да се използват понятията, използвани при 
националните сметки, освен ако е посочено друго в настоящата глава. 

Общите стойности на национално равнище прикриват разликите в регионалните 
икономически условия и резултати. Населението и икономическите дейности 
обикновено не са разпределени равномерно по региони. Градските региони обикновено 
са специализирани в услугите, докато селското стопанство, минното дело и 
преработващата промишленост по-скоро са разположени в извънградски региони. 
Основни въпроси като глобализацията, нововъведенията, застаряването на населението, 
данъчното облагане, бедността, безработицата и околната среда често имат регионално 
икономическо измерение. Поради това регионалните сметки представляват важно 
допълнение към националните сметки. 

13.04 Регионалните сметки се състоят от същия набор от сметки като националните сметки. 
По този начин те представят регионалните икономически структури, развитие и 
разлики. Проблемите с понятията и измерването водят до набор от сметки за региони, 
чиито обхват и степен на подробност са по-ограничени от националните сметки.  

Таблиците за регионалните производствени дейности по отрасли показват: 

а) ръста и динамиката на производството и заетостта по региони;  

б) приноса на регионите към националните агрегати; 

в) специализацията на всеки регион;  

г) ролята на различните региони за всеки отрасъл.  

Регионалните сметки „Доход на домакинствата“ показват първичния и разполагаемия 
доход на домакинствата по региони, както и източниците и разпределението на дохода 
между регионите. 
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13.05 В няколко държави-членки на ЕС региони на различни равнища разполагат със 
значителна автономия за вземане на решения. В този случай регионалните сметки, 
които съответстват на тези региони, са важни за националната и регионалната политика. 

13.06 Регионалните сметки обслужват също така специфични административни цели, 
например: 

а) разпределяне на приходите от определен национален данък на регионалните 
органи на управление;  

б) разпределяне на средствата като част от европейската политика на сближаване. 

13.07 Регионалните сметки могат да бъдат използвани гъвкаво на различни равнища на 
агрегиране. Това не съответства само на географските региони. Географските региони 
също могат да бъдат прегрупирани по икономическа структура, местоположение и 
икономически връзки с други (съседни) региони. Това е от полза по-специално за 
анализирането на националните и европейските икономически структури и развитие.  

13.08 Регионалните сметки могат да бъдат съставени въз основа както на регионални данни, 
които се събират пряко, така и на национални данни с регионални разбивки, основани 
на допускания. Колкото по-пълни са пряко събираните данни, толкова по-малка е 
ролята на допусканията. Липсата на достатъчно пълна, навременна и надеждна 
регионална информация изисква да се правят допускания при съставянето на 
регионалните сметки. Това означава, че в регионалните сметки не са непременно 
отразени някои разлики между регионите. 

РЕГИОНАЛНА ТЕРИТОРИЯ  

13.09 Дадена регионална икономика на определена държава е част от цялата икономика на 
тази държава. Цялата икономика се определя въз основа на институционални единици и 
сектори. Тя се състои от всички институционални единици, чиито център на основен 
икономически интерес се намира в рамките на икономическата територия на дадена 
държава (вж. параграф 2.04.). Икономическата територия не съвпада точно с 
географската територия (вж. параграф 2.05.). Икономическата територия на дадена 
държава се разделя на регионални територии и извънрегионални територии.  

13.10 Регионалната територия се състои от онази част от икономическата територия на дадена 
държава, която е пряко причислена към даден регион, в това число всички свободни 
зони, митнически складове и фабрики.  

13.11 Извънрегионалната територия се състои от части от икономическата територия на 
дадена държава, която не може да бъде причислена към един единствен регион. Тя се 
състои от:  

а) националното въздушно пространство, териториални води и континентален шелф 
в международни води, върху който държавата има изключителни права;  

б) територии извън държавните граници (т.е. географски територии, попадащи в 
обхвата на сектор „Останал свят“ и използвани от ведомства от сектор „Държавно 
управление“ на държавата въз основа на международни договори или 

http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/een00067.htm#0002c584
http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/een00067.htm#0002c585
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споразумения между държави — посолства, консулства, военни бази, научни бази 
и т.н.);  

в) находища на нефт, природен газ и т.н. в международни води, извън 
континенталния шелф на дадена държава, експлоатирани от резидентни единици.  

13.12 Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) 
предоставя единна, еднообразна разбивка на икономическата територия на Европейския 
съюз. За национални цели регионалните сметки могат също така да бъдат съставяни на 
по-подробно регионално равнище. 

ЕДИНИЦИ И РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ  

13.13 Разграничават се два вида единици за националната икономика. Първо, записите за 
институционалните единици отразяват потоците, които засягат дохода, капитала и 
финансовите операции, други потоци и баланси. Второ, в записите на местните единици 
по видове дейност (местни ЕВД) са представени потоци, които възникват в процеса на 
производство и използването на стоки и услуги. 

Институционални единици 

13.14 В зависимост от регионалното равнище за регионалните сметки могат да бъдат 
разграничени два типа институционални единици: 

При еднорегионалните единици центърът на основен икономически интерес е в един 
регион. Примери за еднорегионални единици са домакинствата, корпоративните 
предприятия, на които всички местни ЕВД са разположени в един и същ регион, 
повечето местни и регионални държавни управления, част от институти за социална 
сигурност организациите с нестопанска цел, обслужващи домакинствата.  

При многорегионалните единици центърът на основен икономически интерес е в повече 
от един регион. Корпоративните предприятия и организациите с нестопанска цел, 
обслужващи домакинствата, са примери за единици, които обхващат различни региони. 
Други примери са институционалните единици, чиито дейности обхващат цялата 
държава, като централното държавно управление и малко на брой корпоративни 
предприятия, които имат монополно или почти монополно положение.  

13.15 Всички операции на еднорегионалните институционални единици се разпределят на 
региона, в който се намира техният център на основен икономически интерес. За 
домакинствата центърът на основен икономически интерес се намира в региона, на 
който са резиденти, а не в региона, в който работят. Центърът на основен икономически 
интерес на други еднорегионални единици се намира в региона, в който са 
разположени.  

13.16 Някои от операциите на многорегионалните единици не могат да бъдат разпределени на 
региони. Такъв е случаят с повечето разпределителни и финансови операции. 
Следователно балансиращите статии на многорегионалните единици, като спестявания 
и нето предоставени заеми, не се записват на регионално равнище за многорегионални 
единици.  
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Местни единици по вид дейност и регионални производствени дейности по отрасли 

13.17 Предприятията могат да се занимават с производствени дейности на повече от едно 
място и за регионалните сметки е необходимо дейностите да бъдат разпределени на 
дадено място. Когато предприятията са разделени на различни места, разделените части 
се наричат местни единици.  

13.18 Институционалните единици могат да бъдат класифицирани въз основа на 
икономическите дейности, за да бъдат описани производствените дейности на 
икономиката по отрасли. Това води до разнородни отрасли, тъй като много предприятия 
извършват значителни вторични дейности, които се различават от основната им 
дейност. В някои отрасли това води също така до случаи, при които главният продукт 
на отрасъла представлява малка част от общата продукция. С цел получаване на групите 
производители, чиито дейности са по-еднородни от гледна точка на продукцията, 
структурата на разходите и технологията на производство, предприятията се разделят 
на по-малки и по-еднородни единици. Те се наричат единици по вид дейност. 

13.19 Местните единици по вид дейност (местни ЕВД) представляват онази част от единицата 
по вид дейност (ЕВД), която отговаря на дадена местна единица. Когато една ЕВД се 
занимава с производствени дейности в няколко региона, информацията за ЕВД се 
разделя, за да бъдат получени регионалните сметки. За целите на това разделяне се 
изисква информация за възнагражденията на заетите лица или, ако няма на 
разположение такава информация — за заетостта, както и за бруто образуване на 
основен капитал. За предприятията, които са разположени на едно място и в които 
основната дейност представлява по-голямата част от добавената стойност, местната 
единица по вид дейност съвпада с предприятието. 

13.20 Един отрасъл в даден регион се състои от местни ЕВД, които са заети в един и същ или 
подобен вид дейност. 

13.21 При определянето на местни ЕВД се разграничават три отделни случая:  

а) производствена дейност със значително количество вложен труд на постоянно 
място. В този контекст значително количество вложен труд означава най-малко 
годишният еквивалент на заетост на лице, което редовно работи на половин 
работен ден; 

б) производствена дейност без значително количество вложен труд на постоянно 
място обикновено не се счита за отделна местна ЕВД, а производството следва да 
бъде причислено към местната единица, която отговаря за управлението на това 
производство. Съществуват обаче изключения от това правило, като примери за 
това са вятърните мелници, добивът на нефт и газ, интернет хъбове и напълно 
автоматизирани бензиностанции. Тези производствени дейности могат да бъдат 
разположени в един регион и да се управляват изцяло в друг регион. Цялата 
продукция не се записва в региона, в който се управляват, тъй като 
производството се осъществява в другия регион. Бруто образуването на основен 
капитал следва да бъде записано в същия регион, както и свързаната продукция и 
добавена стойност; 
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в) за производствена дейност без постоянно място се прилага понятието 
резидентност (вж. параграф 2.04) на национално равнище. Например големите 
строителни проекти, предприети от изпълнители от други региони, се регистрират 
като отделни местни ЕВД. Примери за големи строителни проекти са 
изграждането на мостове, язовири и електроцентрали, чието приключване отнема 
една или повече години и които се управляват чрез звено на мястото на обекта. За 
строителни проекти с продължителност от по-малко от една година, за 
разпределяне на производството по региони се използва резидентността на 
строителното дружество майка. 

13.22 Записват се производствените операции между местни ЕВД, които принадлежат към 
една и съща институционална единица и се намират в различни региони. Не се записва 
обаче предоставяне на допълнителна продукция между местни ЕВД, освен ако е 
наблюдаемо (вж. параграф 1.13). Това предполага, че следва да се записват само 
доставките на основна и вторична продукция между местни ЕВД, доколкото това се 
прави в националните сметки.  

13.23 Ако едно предприятие, което се занимава единствено със спомагателни дейности, е 
наблюдаемо от статистическа гледна точка, т.е. на разположение има отделни отчети за 
производството, което осъществява, или ако се намира на различно географско място от 
предприятията, които обслужва, както в националните, така и в регионалните сметки то 
се записва като отделна единица и се разпределя на отрасловата класификация, която 
отговаря на неговата основна дейност. При липса на подходящи базисни данни 
продукцията от спомагателната дейност се оценява чрез сумиране на разходите.  

МЕТОДИ НА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 

13.24 Регионалните сметки се основават на операциите на единици, които са резиденти на 
територията на даден регион. По принцип регионалните сметки се съставят, като се 
използват следните методи: 

а) възходящи методи; 

б) низходящи методи; или 

в) съчетание от възходящи и низходящи методи.  

13.25 Възходящият метод („отдолу нагоре“) за оценка на даден регионален агрегат 
представлява събиране на данни направо от резидентните единици и съставяне на 
регионални оценки чрез агрегиране. 

Псевдовъзходящ подход се допуска, когато няма на разположение данни за местни 
ЕВД. Данните за местните ЕВД могат да бъдат оценени въз основа на данни от 
предприятия, ЕВД или местни единици, като се използват разпределителни модели. 
Оценките се агрегират, за да се получат общите стойности на регионално равнище, 
както при възходящия подход.  

На втория етап от процеса на съставяне оценките по възходящия метод се уравняват с 
общите стойности от националните сметки.  

http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/een00067.htm#0002c584
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13.26 Когато е на разположение информация само на равнището на единиците, които се 
състоят от няколко местни ЕВД, които се занимават с различни дейности в различни 
региони, за съставяне на регионалните разбивки по отрасли се използват показатели 
като възнаграждения на заетите лица и заетост по региони. 

13.27 Низходящият метод се състои в разпределяне на обща стойност на национално равнище 
по региони, без опит за разграничаване на резидентни единици по региони. Стойността 
на национално равнище се разпределя, като се използва показател, който се разпределя 
по региони по същия начин, както и променливата, която се оценява.  

Понятието за резидентна единица по региони е необходимо, за да се постигне 
обхващането на региона от показателя, който е използван за получаване на регионално 
разпределение на търсената променлива.  

13.28 Възходящите методи се срещат рядко в своя чист вид. Приемат се също така смесени 
методи. Например регионални оценки на дадена променлива или агрегат от променливи 
може да са възможни само с помощта на възходящ метод на макрорегионално равнище. 
Тогава за оценки на по-ниско регионално равнище се прилага низходящ метод . 

13.29 Преките измервания на регионалните стойности се предпочитат пред косвените 
измервания. Ако на равнището на местните ЕВД има на разположение пълни и 
надеждни микроданни, регионалните стойности, които като понятие съответстват на 
националните стойности, се оценяват по възходящия метод. С оглед постигане на 
съответствие с общите стойности от националните сметки, тези оценки от регионалните 
сметки се привеждат в съответствие с агрегатите от националните сметки. 

13.30 При непрякото измерване въз основа на националните агрегати и корелиран с 
измерваната променлива показател са възможни грешки при измерването. Например 
националните данни за бруто добавената стойност по отрасли могат да бъдат 
разпределени на регионите, като се използват статистическите данни за регионалната 
заетост, при допускането, че за всеки отрасъл бруто добавената стойност на заето лице е 
една и съща за всички региони. Съставянето на подробно равнище на разбивка на 
отрасъла подобрява изчисленията по низходящия метод. 

13.31 Агрегатите на производството се разпределят на региона, на който е резидентна 
единицата, която извършва съответните операции. Резидентността на местните ЕВД е 
съществен критерий за разпределянето на тези агрегати на определен регион. 
Принципът на резидентността се предпочита пред териториалния подход, при който 
производствените данни се разпределят въз основа на мястото на тези дейности.  

13.32 За специфични отрасли, като строителство, производство на енергия и разпределение на 
енергия, съобщителни мрежи, транспорт и финансово посредничество, както и за 
определени операции в сметки „Домакинства“, като доход от собственост, съществуват 
специфични проблеми при разпределянето на региони. За целите на международното 
съпоставяне на регионалните сметки се използват едни и същи методи на съставяне или 
методи, които дават подобни резултати.  

13.33 Бруто образуването на основен капитал се разпределя на регионите според 
собствеността. Дълготрайните активи, които са собственост на дадена многорегионална 
единица, се разпределят на местните ЕВД, в които се използват. Дълготрайните активи, 
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които се използват на база оперативен лизинг, се записват в региона на собственика на 
активите, а тези, които се използват при условията на финансов лизинг, се записват в 
региона на ползвателя.  

АГРЕГАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ 

Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт по региони 

13.34 За оценката на регионалния брутен вътрешен продукт могат да се използват три 
подхода: подходите на производството, доходите и разходите.  

13.35 Подходът на производството измерва регионалния брутен вътрешен продукт по пазарни 
цени като сумата от брутната добавена стойност по базисни цени плюс данъците минус 
субсидиите за продукти. Брутната добавена стойност по базисни цени се измерва като 
разликата между продукцията по базисни цени и междинното потребление по покупни 
цени.  

13.36 Подходът на доходите измерва регионалния брутен вътрешен продукт по пазарни цени, 
като измерва и агрегира различните позиции от страна „Използване“ в регионалната 
част от сметка „Формиране на дохода“ на сектор „Общо за икономиката“: 
възнаграждения на заетите лица, брутен опериращ излишък плюс данъци (минус 
субсидии) върху производството. Често информацията за възнагражденията на заетите 
лица и заетостта е на разположение на регионално равнище. Тази информация се 
използва за оценяване на брутната добавена стойност по отрасли, както пряко, така и 
чрез подхода на производството. Подходът на доходите за регионалния брутен 
вътрешен продукт се припокрива с подхода на производството.  

13.37 Обикновено информацията за брутния опериращ излишък не е на разположение по 
отрасли и по региони. Информация за брутния опериращ излишък на пазарните 
производители може да бъде получена от счетоводните отчети на предприятията. Често 
няма на разположение разбивка по институционални сектори и по региони. Това е 
пречка за използването на подхода на доходите за оценяване на регионалния брутен 
вътрешен продукт. 

13.38 Данъците (минус субсидиите) върху производството се състоят от данъци (минус 
субсидии) върху продуктите и други данъци (минус субсидии) върху производството. 
Разпределянето на данъците (минус субсидиите) върху продуктите се разглежда в 
параграф 13.43. Що се отнася до другите данъци (минус субсидии) върху 
производството, може да има на разположение информация по отрасли, например в 
стопански проучвания или чрез заключения въз основа на специфичния вид данък или 
субсидия на свързания отрасъл. Следователно това може да бъде показател за 
разпределяне на брутната добавена стойност по региони.  

13.39 За измерването на регионалния брутен вътрешен продукт не се използва подходът на 
разходите поради липса на информация. Примери за липса на данни са пряката 
информация за междурегионални продажби и покупки, както и разбивката на износа и 
вноса между регионите. 
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Разпределянето на FISIM по сектори потребители 

13.40 Косвено измерените услуги на финансови посредници (FISIM) в регионалните сметки 
се третират по същия начин, както и в националните сметки. Проблем представлява 
разпределянето на междинното потребление на FISIM по сектори потребители на 
регионите, тъй като обикновено няма на разположение оценки на наличностите на 
заемите и депозитите по региони. В такъв случай разпределянето на FISIM по сектори 
потребители се извършва по втория по целесъобразност метод: като показатели за 
разпределянето се използват регионалната брутна продукция или брутната добавена 
стойност по отрасли.  

Заетост 

13.41 Измерванията на регионалното производство са в съответствие с оценките на заетостта 
в даден регион, когато заетостта включва както резиденти, така и нерезиденти, които 
работят за регионални производствени единици. Регионалната заетост се определя в 
съответствие с принципите, които уреждат заетостта и резидентността за националната 
икономика (вж. параграф 11.17). 

Възнаграждения на заетите лица 

13.42 Що се отнася до производителите, възнагражденията на заетите лица се разпределят на 
местните ЕВД, в които за заети хората. Когато няма на разположение такива данни, 
възнаграждението на заетите лица се разпределя въз основа на отработеното време, като 
втори по целесъобразност метод. Ако няма данни нито за възнагражденията на заетите 
лица, нито за отработеното време, се използва броят на заетите лица в местните ЕВД. В 
сметка „Домакинства“ възнагражденията на заетите лица се разпределят на регионите в 
съответствие с резидентността. 

Преход от БДС към регионален БВП 

13.43 С цел изчисляване на БВП по пазарни цени за регионите, данъците и субсидиите за 
продуктите се разпределят на регионите. По правило тези надрегионални данъци и 
субсидии се разпределят въз основа на относителния размер на брутната добавена 
стойност на всички отрасли в оценявания регион по базисни цени. В зависимост от 
конкретния случай могат да се прилагат алтернативни методи на разпределяне за 
територии със специфични данъчни системи, което води до значително по-различни 
ставки на данъците и субсидиите за продукти в рамките на една държава. 

13.44 Стойностите на глава от населението могат да бъдат изчислени за БВП на всички 
региони. Тези стойности не се изчисляват за извънрегионалните измерители. 

13.45 Регионалният брутен вътрешен продукт на глава от населението може в значителна 
степен да бъде повлиян от потоците на ежедневно пътуващите между регионите. 
Нетните входящи потоци от постоянно пътуващи увеличават производството над това, 
което е възможно за резидентното активно население. БВП на глава от населението 
изглежда относително висок в региони с нетни входящи потоци на постоянно пътуващи 
и относително нисък в региони с нетни изходящи потоци на постоянно пътуващи.  
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Темпове на растеж на обема на регионалната БДС  

13.46 При измерване на измененията в цените и обемите принципите, които се прилагат за 
националната икономика, се прилагат също така за регионите. Има обаче проблеми с 
регионалните данни, които затрудняват прилагането на тези принципи към регионите. 
Примери за такива трудности са:  

а) често няма на разположение информация за регионалните изменения на цените;  

б) ако регионалната добавена стойност в текущи цени се оценява пряко, а не чрез 
изваждане на междинното потребление от продукцията, тогава не е възможно 
двойно дефлиране на регионалната добавена стойност; 

в) при липса на таблици за регионалното предлагане и използване, измененията в 
цените и обемите не могат да бъдат измерени и оценени в такава рамка. 

13.47 Следователно широко се използва подхода на дефлиране на регионалната добавена 
стойност по отрасли въз основа на националните изменения на цените по отрасли. Това 
се извършва на възможно най-ниското равнище, за което е налична брутната добавена 
стойност по текущи цени. Вземат се предвид разликите между националните и 
регионалните изменения на цените вследствие на разлики в икономическата структура 
по отрасли. Това решение обаче все пак е уязвимо при големи разлики между 
националните и регионалните изменения на цените. Примери за такива разлики са: 

а) разлики в структурата на разходите и състава на продукцията в рамките на един 
отрасъл между производителите в различни региони. Може да има големи разлики 
в изменението на цените между регионите в един отрасъл; 

б) регионалните разлики в измененията на цените на основните влагани ресурси, 
например изменения в цената на труда, земите и наемите на служебни площи. 
Наличието на национални споразумения относно работните заплати без 
регионална диференциация предполага, че регионалните разлики в измененията на 
ставките на работните заплати са малки. 

13.48 Регионалната добавена стойност се дефлира посредством: 

а) регионални дефлатори, когато има такива на разположение и те са със 
задоволително качество, като се използват измененията на цените на продукцията, 
а не на влаганите ресурси. В някои случаи регионалните дефлатори могат да бъдат 
получени косвено, като се съчетае информацията за измененията на стойността и 
измененията на обема. Когато се използват регионални цени (евентуално в 
съчетание с национални дефлатори по отрасли), регионалните темпове на растеж 
се изчисляват по такъв начин, че да отговарят на националните темпове на растеж; 

б) двойно дефлиране, когато това е възможно. Това е целесъобразно по-специално в 
случаите, когато изменението на цената на междинното потребление се отклонява 
от това на продукцията и когато междинното потребление е значително. 
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РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ „ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА“  

13.49 Разпределението и преразпределението на дохода води до балансиращи статии, а 
именно първичен доход и разполагаем доход. В регионалните сметки тези измерители 
на дохода са ограничени до домакинствата. 

13.50 Регионалните сметки на домакинствата представляват регионална спецификация на 
съответните сметки на национално ниво. За целите на измерването сметките са 
ограничени до:  

а) сметка „Разпределение на първичния доход“;  

б) сметка „Разпределение на вторичния доход“.  

В сметките се записва първичният доход и разполагаемият доход на резидентните на 
даден регион домакинства (вж. таблица 1).



 

BG 12   BG

Таблица 1: Регионални сметки „Доход на домакинствата“ 

  Регион 

  а б  Извъ
нреги
оналн
и 

Корекция за регионални потоци 
без никакво национално 
съответствие 

Обща 
стойност 
на 
национа
лно 
равнище 

Разпределение на първичния доход        

Ресурси  B.2/B.3 Нетен опериращ излишък/смесен доход       

 D.1 Възнаграждение на заетите лица       

 D.4 Доход от собственост за получаване     Минус междурегионален 
доход от собственост, 
свързан с B2/B3 

 

Използване D.4 Доход от собственост за плащане     Минус междурегионален 
доход от собственост, 
свързан с B2/B3 

 

 B.5 Първичен доход (балансираща статия)       

Сметка „Разпределение на вторичния доход“ за домакинствата       

Ресурси B.5 Първичен доход       

 D.62 Плащания по схеми за социална сигурност, различни от 
социалните трансфери в натура 

      

 D.7 Други текущи трансфери за получаване       

Използване D.5 Текущи данъци върху дохода, имуществото и други       
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 D.61 Осигурителни вноски       

 D.7 Други текущи трансфери за плащане       

 B.6 Разполагаем доход (балансираща статия)       

 Допълнителна информация       

 Население (брой жители)       

 Първичен доход на глава от населението       

 Разполагаем доход на глава от населението       
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13.51 Регионалните сметки на домакинствата се основават на резидентните на територията на 
региона домакинства. Броят на лицата, които са членове на резидентните домакинства 
се равнява на общия брой на резидентното население на региона. 

13.52 Правилата за определяне на резидентността на домакинствата на национално равнище 
следва да се прилагат също така за регионалните сметки на домакинствата. Като 
изключение, когато регионът домакин е в същата държава, както и регионът на 
резидентност, учащите и дългосрочните пациенти се третират като резидентни на 
региона домакин, ако останат там за период, по-дълъг от една година.  

13.53 Сметките на домакинствата могат да бъдат разширени чрез сметки „Използване на 
дохода“. Това изисква разпределянето по региони на статистическите данни от 
националните сметки за разходите за крайно потребление по домакинства и корекцията 
за изменение на нетния собствен капитал на домакинствата в резерви на пенсионни 
фондове. Регионалните спестявания на домакинствата са балансираща статия.  

13.54 Разпределянето по региони на разходите за крайно потребление на домакинствата 
изисква надеждна регионална информация, например от обширно проучване на 
бюджета на домакинствата. Тази регионална разбивка обаче често липсва и в 
националните сметки разходите за крайно потребление на домакинствата често се 
оценяват, като се използва друга информация. При тези обстоятелства съставянето на 
регионална разбивка е по-трудно. 

13.55 Държавните управления могат да изпълняват важна роля в предоставянето на 
образование, здравеопазване и социални услуги на домакинствата чрез социални 
трансфери в натура. Ролята на тези социални трансфери в натура се различава 
значително между различните държави и може да има големи колебания във времето. 
Разпределянето на тези социални трансфери в натура на регионите предполага, че могат 
да бъдат получени действителното регионално крайно потребление на домакинствата и 
коригираният разполагаем доход. Като се има предвид важната роля на социалните 
трансфери в натура в някои държави-членки, съпоставянето на действителното крайно 
потребление и действителния разполагаем доход на домакинствата в различни държави-
членки може да даде различна картина от тази на съпоставянето въз основа на 
разходите за крайно потребление и разполагаемия доход на домакинствата. 


	ВЪВЕДЕНИЕ
	РЕГИОНАЛНА ТЕРИТОРИЯ
	ЕДИНИЦИ И РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ
	Институционални единици
	Местни единици по вид дейност и регионални производствени дейности по отрасли

	МЕТОДИ НА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
	АГРЕГАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ
	Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт по региони
	Разпределянето на FISIM по сектори потребители
	Заетост
	Възнаграждения на заетите лица
	Преход от БДС към регионален БВП
	Темпове на растеж на обема на регионалната БДС
	РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ „ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА“


