
 

 

  

Според експресните данни на НСИ, растежът на 
БВП за четвъртото тримесечие на 2015 г. достига 
3.1% на годишна база (по сезонно изгладени 
данни). Този път той бе движен от вътрешното 
търсене с ръст на крайното потребление и инвес-
тициите в основен капитал съответно от 2.5% и 
1.4% на годишна база. Растежът на износа се за-
бавя до 0.7%. 

Краткосрочната бизнес статистика запази добро-
то си развитие през декември, като всички ос-
новни индекси регистрираха нарастване спрямо 
година по-рано. Показателите за бизнес климата 
и доверието на потребителите също се повишиха 
в началото на 2016 г.  

През четвъртото тримесечие на 2015 г. нивото на 
безработица (НРС) се понижи до 7.9%, което бе 
най-ниската му стойност от края на 2009 г. насам. 
Процесът бе обусловен както от повишението на 
заетостта, така и от намалението на работната 
сила. Общият брой на наетите се повиши с 0.9% 
спрямо година по-рано под влияние на положи-
телното развитие в частния сектор, докато пуб-
личният сектор имаше отрицателен принос. 
Средната работна заплата в страната нарасна с 
8% в номинално изражение спрямо последното 
тримесечие на 2014 г. Реалният годишен ръст на 
показателя възлезе на 9.1%, като подкрепи на-
растването на покупателната способност на до-
макинствата.  

Според предварителните данни, ХИПЦ отчете 
минимално понижение от 0.1% през януари 
2016 г. спрямо предходния месец, за което ос-
новно допринесоха енергийните стоки. Отрица-
телният годишен темп на инфлация се забави до -
0.3% по линия на по-ускорено изчерпване на ба-
зовия ефект от спада на цените на суровия пет-
рол. 

Месечното салдо по текущата сметка бе отрица-
телно в размер на 289.7 млн. евро през ноември, 
след като търговският дефицит нарасна, а балан-
сът по статия вторичен доход отчете отрицателна 
стойност. За периода януари-ноември 2015 г. 
салдото по текущата сметка достигна 1.8% от 
прогнозния БВП, а по финансовата сметка - отри-
цателна стойност от 3.1% от БВП. 

Дефицитът по консолидирания бюджет на касо-
ва основа за 2015 г. по предварителни данни бе 
2.5 млрд. лв. (2.9% от прогнозния БВП), като отче-
те подобрение с 0.8 пр.п. в сравнение с края на 
2014 г. Фискалният резерв към 31.12.2015 г. въз-
лезе на 7.9 млрд. лв., а държавният дълг – на 
11.6 млрд. евро (26.4% от прогнозния БВП). 
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През месец декември оборотът на про-
мишлените предприятия1 нарасна с 1.2% 
на годишна база по линия на промишле-
ните продажби за износ, които нараснаха 
с 5.3%. Основен принос за отчетения рас-
теж имаха инвестиционните стоки. В 
същото време, оборотът за вътрешния 
пазар се понижи с 1.1% на годишна база 
основно поради отчетения спад в цените 
на енергийните продукти. 

Производството на метални изделия, 
без машини и оборудване, производст-
вото на изделия от други неметални 
минерални суровини и производството 
на електрически съоръжения отново 
имаха най-голям принос за отчетения 

 

 

  

относно активността в сектора през след-
ващите месеци. 

Растежът при търговията на дребно се 
ускори до 2.5% на годишна база през 
декември, като най-голям растеж беше 
отчетен при продажбите на дребно на 
автомобилни горива и смазочни мате-
риали и търговията на фармацевтични 

1
 According to NSI methodology, the industrial turnover 

index reflects changes in both volume of sales and prices, 
while for the industrial production index compilation, the 
value of enterprises’ production is deflated by the produc-
er price index in order to isolate the price fluctuations. 
Short-term business statistics analysis in this report is 
based on not seasonally adjusted data. 

растеж от 3.1% на годишна база при 
промишленото производство. През яну-
ари индикаторът за бизнес климата в 
промишлеността остана почти без про-
мяна спрямо декември, но очакванията 
на предприемачите за износа се подоб-
риха. 

Въпреки забавянето на активността при 
гражданското строителство, възхо-
дящата динамика при строителството 
продължи за втори пореден месец и ин-
дексът на строителната продукция на-
расна с 2.1% на годишна база през де-
кември. Сградното строителство отче-
те растеж от 0.6% за първи път от начало-
то на 2015 г. Подобрените очаквания в 
строителството доведоха да повишаване 
на индикатора за бизнес климата в сек-
тора през януари. Отчетено бе нараства-
не на осигуреността с поръчки и анкети-
раните бяха оптимистично настроени 

и медицински стоки и козметика - съот-
ветно 15.2% и 12.1%. През януари очак-
ванията на анкетираните в търговията на 
дребно бяха по-неблагоприятни и бизнес 
климата в сектора се влоши. 

През първия месец на 2016 г. показателят 
за доверие на потребителите се повиши 
с  0.5 пункта спрямо декември благода-
рение на по-добрите очаквания на анке-
тираните за икономическата ситуация в 
страната. Въпреки това няма подобрение 
в намеренията за извършване на значи-
ми покупки през следващите месеци. 

Индикаторът за бизнес климата в услуги-
те се повиши поради по-благоприятните 
оценки за текущата ситуация и повише-
ние на търсенето. Развитията в услугите и 
строителството доведоха до подобрение 
на общия индикатор за бизнес климата 
в страната с 0.6 пункта   

 

Оборот в промишлеността  

(%, нарастване на годишна база) 
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* Месечните данни за потреблението са получени чрез 
метода Chow-Lin  за разбивка на тримесечни данни. 
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1
 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се 

базира на сезонно неизгладени данни. Индексът 
на оборота отразява едновременно изменението 
на стойността на продажбите и изменението на 
цените. При изчисляване на индекса на промиш-
леното производство стойностите се коригират с 
индекса на цени на производител, за да се изоли-
рат ценовите (инфлационните) изменения. 
 

Краткосрочна бизнес статистика   
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Нивото на безработица (НРС) се понижи 
до 7.9% през четвъртото тримесечие на 
2015 г., което е най-ниската стойност на 
показателя от края на 2009 г. Според 
наблюдението на потребителите на НСИ, 
очакванията за безработицата през 
2016 г. продължиха да се подобряват в 
началото на годината, което би могло да 
се разглежда като индикация за задър-
жане на низходящия тренд на безрабо-
тицата. 

Понижението в равнището на безрабо-
тица бе обусловено както от повишение-
то на заетостта, така и от намалението на 
работната сила. Отбелязаното увеличе-
ние на коефициента на икономическа 
активност на населението във възрасто-
вата група 15-64 г. през четвъртото три-
месечие на 2015 г. не успя да компенсира 
негативните демографски развития, кои-
то се отразяват в спад на населението в 

Пазар на труда и доходи  

трудоспособна възраст и съответно в 
намаление на работната сила. Същевре-
менно, положителното развитие на зае-
тостта през последното тримесечие има-
ше по-силно влияние за намаление на 
безработицата според данните от НРС. 
Коефициентът на заетост (15-64) отбеля-
за най-силното си повишение на годишна 

Ниво на безработица (%) и очаквания за  
следващите 12 месеца (баланс) 
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база, след като започна възстановяване-
то си през 2012 г., и достигна 63.7% през 
четвъртото тримесечие на 2015 г. 

Наблюдаваната от началото на годината 
тенденция в развитието на доходите от 
труд и наетите лица по сектори и иконо-
мически дейности се запази и през пос-
ледното тримесечие на 2015 г. Повише-
ното търсене на труд се обуславяше от 
частния сектор на икономиката, където 
броят на наетите лица към края на месе-
ца средно за периода октомври-
декември нарасна с 1.9% на годишна 
база. Повишението на наетите общо за 
икономиката бе по-ниско, като възлезе 
на 0.9%, в резултат от наблюдаваното 

намаление в обществения сектор (-2.4%), 
в т.ч. държавно управление, образование 
и здравеопазване. Най-висок принос към 
възходящата динамика на наетите имаха 
дейностите създаване и разпростране-
ние на информация (9.4%), транспорт 
(4.4%) и преработващата промишле-
ност (1.3%). 

Дейностите, при които бе наблюдавано 
най-високо търсене на труд през разг-
леждания период, отчетоха и най-висок 
растеж на средната работна заплата. 
Следва да се отбележи също, че  възхо-
дящата динамика на наетите бе свързана 
до голяма степен с търсене на високо 
квалифицирани наети лица, което доп-
ринесе за повишението на средната ра-
ботна заплата общо в икономиката. Тя 
нарасна с 8.0% в номинално изражение с 
водещо влияние от страна на частния 
сектор (9.2%), докато растежът на показа-
теля в обществения сектор възлезе на 
5.4%. Реалният ръст на доходите от труд, 
дефлиран с ХИПЦ, достигна 9.1% и подк-
репи нарастването на покупателната спо-
собност на домакинствата. Отчетените 
благоприятни тенденции на пазара на 
труда свидетелстват за повишаване на 
перспективите на домакинствата по от-
ношение на техните доходи и устойчива 
заетост.  
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Според предварителните данни, ХИПЦ 
отчете минимално понижение от 0.1% 
през януари 2016 г. спрямо предходния 
месец. Транспортните горива поевтиняха 
средно с 3.9%, вследствие на което енер-
гийните стоки имаха най-голям принос за 
понижението на общия индекс през ме-
сеца. Цените на нехранителните стоки 
също регистрираха спад спрямо декемв-
ри 2015 г. във връзка със сезонните на-
маления на облекло и обувки в края на 
зимата. С края на натоварения празничен 
период може да се свържат и по-ниските 
с 10.4% цени на самолетните билети за 
международните полети, на което ос-
новно се дължи спадът в цените на па-
зарните услуги. По-високите цени на хра-
ните частично компенсираха отрицател-
ните приноси на трите компонента на 

ХИПЦ, разгледани по-горе. Регулираните 
цени също имаха положителен принос, 
след като винетките поскъпнаха с 47.4% 
в началото на годината. С промени в 
акцизните ставки пък се свързва наблю-
даваното поскъпване на цигарите с 0.6%, 
но ефектът от тази мярка се очаква да 

Балансът по текущата сметка за периода 
януари-ноември 2015 г. достигна 1.8% от 
прогнозния БВП. През ноември месечно-
то салдо бе отрицателно в размер на 
289.7 млн. евро, като търговският дефи-
цит достигна най-високата си стойност от 
месец януари насам. Темпът на растеж 
на вноса на стоки (9.4% на годишна база) 
бе повече от два пъти по-висок от нарас-
тването на износа (4%) през месеца. Съ-
щевременно, частта от вноската на Бъл-
гария в бюджета на ЕС, изплатена през 
ноември, бе по-голяма от получените 
средства по линия на фондове от ЕС, кое-
то доведе до формиране на негативно 
салдо по статия вторичен доход за първи 
път за последните девет години. 

Инфлация  

Приноси по компоненти на ХИПЦ 
(пр.п., на годишна база) 
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бъде по-силен през следващите два ме-
сеца. 

Отрицателният годишен темп на инфла-
ция се забави до -0.3% по линия на по-
ускорено изчерпване на базовия ефект от 
спада на цените на суровия петрол. Ба-
зисната инфлация (от общия индекс са 
изключени енергийните стоки и непре-
работените храни) остана положителна, 
като отчете нарастване от 0.2% на годиш-
на база. 

Международните цени на суровините 
запазиха дефлационното си влияние. 
Суровият петрол продължи да поевтиня-

Индекс на цени на производител и потребител 

(%, нарастване на годишна база) 

 
* от общия индекс са изкл. енергийните стоки и непрерабо-
тените храни 
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ва през януари на фона на продължава-
щото свръхпроизводство в световен ма-
щаб и опасенията за по-слабо търсене, а 
цените на брента паднаха под 30 щ. до-
лара за барел. Всички други основни не-
енергийни суровини също отчетоха по-
нижения в цените, дължащи се на пови-
шено предлагане и очаквания за ниско 
търсене.  

По-ниските международни цени на суро-

вините от своя страна допринесоха до 

голяма степен за ускоряване на спада 

при цените на производител, наблюда-

ван през втората половина на 2015 г.  

 

Текуща сметка по компоненти  
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Международните валутни резерви се 
свиха с 3.5% на месечна база до 19.6 
млрд. евро към края на януари. Основна-
та причина за спада им бе понижението с 
10.5% на банковите резерви, а принос в 
тази посока имаха и парите в обращение, 
които намаляха за месеца с 4.1%. Месеч-
ният спад на банковите резерви вероятно 
се дължи на Наредба № 21, влязла в сила 
на 04.01.2016 г., с която се въвежда отри-
цателна лихва по „свръхрезервите" на 
банките при БНБ, когато лихвеният про-
цент по депозитното улеснение на ЕЦБ е 
отрицателен. От своя страна, депозитът 
на правителството в БНБ и депозитът на 
Управление „Банково“ отчетоха положи-
телни изменения и се увеличиха съответ-
но с 9% и 3% спрямо края на декември. 
На годишна база международните ре-
зерви ускориха темпа си на растеж до 
25.1% при 22.7% месец по-рано, което се 

дължеше на базов ефект. По-бързото 
свиване на паричната база в сравнение с 
общия размер на валутните резерви 
допринесе за подобрение на покритието 
на паричната база от 144.3% в края на 

Износ, оборот от износ и очаквания 

 
* Бизнес наблюдение 

Източник: НСИ, БНБ 
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Балансът по финансовата сметка бе от-
рицателен в размер на 299.4 млн. евро 
през ноември, отчитайки понижение на 
чуждестранните активи и равно по раз-
мер повишение на задълженията към 
нерезиденти. През месеца бе регистри-
рано намаление на активите на резиден-
ти във валута и депозити и нарастване на 
задълженията чрез привличане на преки 
чуждестранни инвестиции. За периода 
януари-ноември балансът на финансова-
та сметка достигна отрицателна стойност 
от 3.1% от БВП. 

Брутният външен дълг към края на но-
ември възлезе на 78.2% от прогнозния 
БВП. Делът на краткосрочните задълже-
ния (по оригинален матуритет) бе 23.3% 
от общия дълг, като представляваха ос-
новно краткосрочни заеми на частния 
нефинансов сектор. Нетният външен дълг 
бе 15.6% от БВП.  

Финансов сектор  

Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: БНБ 
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годишна и с 1.9% на месечна база. Лоши-
те и преструктурирани кредити също 
продължиха да намаляват, като възлязо-
ха на 8 788 млн. лв. или 18.1% от общия 
размер на кредитите за фирми и дома-
кинства (при 18.7% година по-рано). 

Дефицитът по консолидирания бюджет 
на касова основа за 2015 г. по предвари-
телни данни бе 2.5 млрд. лв. (2.9% от 
прогнозния БВП). Той бе формиран от 
дефицит по националния бюджет в раз-
мер на 2.2 млрд. лв. и дефицит по евро-
пейските средства в размер на 0.3 млрд. 
лв. Бюджетното салдо на касова основа 
отчете подобрение с 0.8 пр.п. в сравне-
ние с 2014 г. Годишното нарастване на 
общите бюджетни разходи се оценява 
на 6.8%, докато при приходите и помо-
щите увеличението спрямо предходната 
година бе 9.5%.  

Фискалният резерв към 31.12.2015 г. 
възлезе на 7.9 млрд. лв. Към същия мо-
мент  държавният дълг бе 11.6 млрд. 
евро., като бе отчетено нарастване от 
312.8 млн. евро спрямо 2014 г. Съотно-

2015 г. до 150.5% в края на януари. Ниво-
то на международните резерви в края на 
ноември покриваше 8.7 месеца внос на 
стоки и услуги или 257.5% от краткосроч-
ния дълг на страната по оригинален ма-
туритет. 

Кредитът за частния сектор отбеляза 
отрицателен годишен растеж от 1.2% в 
края на 2015 г., като номиналният му 
размер бе с 582.2 млн. лв. по-малко в 
сравнение с година по-рано. Същевре-
менно, месечният му спад бе дори по-
голям (1.5%), което може да е свързано с 
подготовката на банките за предстоящия 
преглед на активите през 2016 г. Тенден-
цията на намаление на кредита за част-
ния сектор през декември 2015 г. бе в 
синхрон и с динамиката на общия пока-
зател за бизнес климата, който се пони-
жи слабо спрямо предходния месец. С 
най-голям принос за изменението на 
кредита за частния сектор бяха корпора-
тивните кредити, които се свиха с 1.7% на 

Среднопретеглените лихвени проценти 
по кредитите за нефинансови предприя-
тия леко се покачиха през декември 
2015 г., с 12 б.т. спрямо предходния ме-
сец, докато месечният обем на новоот-
пуснатите кредити за корпоративния 
сектор нарасна със 77.5%. При средната 
цена на ипотечните кредити бе отчетен 
минимален месечен спад от 1 б.т., а на 
потребителските кредити – нарастване с 
49 б.т. 

Кредит към частния сектор  

(%, на годишна база) 

 
* При тази категория кредити драстичният спад от ноем-
ври 2014 г. се дължи на статистическия ефект от изключ-
ването на КТБ като отчетна единица от данните по па-
рична статистика на сектор „Други парично-финансови 
институции“. 

Източник: БНБ, МФ 
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Кредити за нефинансови предприятия* 

Потребителски кредити 

Жилищни кредити 

Годишен процент на разходите (ГПР)* 

  12‘14 11‘15 12‘15 

Потребителски 
кредити 

12.85 11.59 11.99 

Жилищни 
кредити 

6.91 6.03 6.04 

* Годишен процент на разходите по нов бизнес по 
кредити за сектор Домакинства по оригинален матури-
тет. ГПР за потребителски и жилищни кредити са пре-
теглени по валута и срочност. 

 

Среднопретеглени лихвени проценти по нови 
кредити за нефинансови предприятия и  

домакинства, % 

  12‘14 11‘15 12‘15 

Нефинансови 
предприятия 

6.29 4.85 4.97 

Потребителски 
кредити 

12.06 10.59 11.07 

Жилищни 
кредити 

6.35 5.58 5.57 

 

Среднопретеглените лихвени проценти 
по срочни депозити в национална валу-

Среднопретеглени лихвени проценти по нови 
срочни депозити на нефинансови предприятия и 

домакинства, % 

  12‘14 11‘15 12‘15 

Лева 2.37 1.30 1.33 

Евро 2.00 1.04 1.13 

Щатски 
долари 

1.11 0.53 0.55 

 

Фискален сектор  

Бюджетно салдо на касова основа  
(млрд. лв., без натрупване) 

 
Източник: МФ 
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Консолидирана фискална програма 

та, евро и щатски долари леко се увели-
чиха през декември 2015 г. Най-голямо 
нарастване бе отчетено при срочните 
депозити, деноминирани в евро. Общият 
месечен обем на привлечените нови 
срочни депозити бе по-висок с 18.6% 
спрямо месец по-рано и достигна 2.15 
млрд. лв., докато спадът на годишна база 
се дължеше основно на базовия ефект от 
изплащането на гарантираните депозити 
на вложители на Корпоративна търговска 
банка и тяхното връщане обратно в бан-
ковата система през декември 2014 г.  

 

шението дълг/БВП остана непроменено 
спрямо предходната година в размер на 
26.4%.  



 Основни макроикономически индикатори Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 I'15 II'15 III'15 IV'15 06'15 07'15 08'15 09'15 10'15 11'15 12'15 01'16 

Брутен вътрешен продукт
1
 

 
                              

БВП
1
 %, на год. база 1.3 1.5 - 2.6 2.6 2.9 - - - - - - - - - 

Потребление %, на год. база -0.7 2.2 - -3.6 -1.3 1.0 - - - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал %, на год. база 0.3 3.4 - -1.9 -1.2 -0.4 - - - - - - - - - 

Износ %, на год. база 9.2 -0.1 - 13.6 5.2 5.8 - - - - - - - - - 

Внос %, на год. база 4.9 1.5 - 6.6 4.7 3.3 - - - - - - - - - 

Селско стопанство %, на год. база 3.2 5.2 - 2.6 -1.9 1.1 - - - - - - - - - 

Индустрия %, на год. база 0.2 0.9 - 1.7 2.4 2.4 - - - - - - - - - 

Услуги %, на год. база 1.3 1.9 - 1.5 0.8 1.6 - - - - - - - - - 

Корективи %, на год. база 2.5 0.0 - 10.6 10.0 12.8 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Краткосрочна бизнес статистика 
 

                              

Промишлено производство %, на год. база -0.1 1.8 2.8 2.1 4.3 2.8 2.2 7.3 3.4 4.3 0.8 -0.2 3.8 3.1 - 

Оборот в промишлеността %, на год. база -1.0 0.0 1.7 8.2 3.7 -3.2 -1.1 2.8 0.8 -1.8 -8.5 -3.9 -0.5 1.2 - 

Оборот в търговията на дребно %, на год. база 3.8 4.4 1.1 3.1 1.7 -1.1 1.1 3.0 0.3 -1.8 -1.8 -1.1 2.0 2.5 - 

Строителна продукция %, на год. база -3.7 1.8 -1.5 -1.8 -1.5 -1.4 -1.2 3.8 -0.6 -0.3 -3.2 -5.9 1.2 2.1 - 

Общ бизнес климат баланс 13.0 15.9 20.3 17.2 22.6 21.2 20.1 23.1 21.3 22.6 19.7 20.7 20.2 19.5 20.1 

  Промишленост баланс 15.6 18.2 22.9 22.3 25.0 22.0 22.4 25.1 22.2 24.3 19.5 21.8 22.6 23.0 22.8 

  Търговия на дребно баланс 19.7 24.0 27.6 20.8 29.1 30.1 30.3 29.2 28.6 31.6 29.9 31.2 30.2 29.5 26.1 

  Строителство баланс 2.0 7.3 15.2 9.8 18.0 18.0 14.8 18.6 19.2 19.1 15.7 16.3 14.7 13.5 16.5 

  Услуги баланс 12.2 11.7 12.7 10.7 15.6 14.0 10.5 17.7 14.1 13.9 14.1 12.3 10.9 8.3 12.2 

Пазар на труда 
 

                              

Коеф. на икономическа активност (15+) % 53.9 54.1 - 53.4 54.1 54.9 53.9 - - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 46.9 48.2 - 47.7 48.7 50.3 49.7 - - - - - - - - 

Заетост (СНС) %, на год. база -0.4 0.4 - 0.8 0.2 0.2 - - - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 12.9 11.4 - 10.6 9.9 8.3 7.9 - - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.3 11.2 10.1 11.0 10.1 9.3 9.8 9.6 9.4 9.3 9.2 9.5 9.9 10.0 - 

Номинална работна заплата %, на год. база 6.0 6.0 8.8 7.9 7.6 8.0 8.0 8.2 7.9 8.2 7.9 7.3 8.6 8.3 - 

Реална работна заплата
2
 %, на год. база 5.6 7.7 9.9 9.8 8.2 9.0 9.1 8.8 8.9 9.1 9.0 8.5 9.7 9.3 - 

Производителност на труда (БВП на зает) %, на год. база 1.7 1.2 - 2.5 2.6 2.9 - - - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) %, на год. база 7.8 3.9 - -1.9 -4.9 -0.9 - - - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд (БВП) %, на год. база 7.0 4.4 - -0.7 -1.1 -2.5 - - - - - - - - - 

Инфлация 
 

                             

Индекс на потребителските цени %, на год. база 0.9 -1.4 -0.1 -0.5 0.6 0.0 -0.5 0.4 -0.2 0.0 0.1 -0.6 -0.4 -0.4 0.0 

Хармонизиран индекс на потребителски цени %, на год. база 0.4 -1.6 -1.1 -1.7 -0.6 -0.9 -1.0 -0.6 -1.0 -0.8 -0.9 -1.2 -0.9 -0.9 -0.3 

Цени на производител на вътрешния пазар %, на год. база -1.3 -0.9 -1.7 -1.1 -0.4 -1.5 -3.6 -0.3 -0.7 -1.8 -2.1 -3.8 -3.8 -3.2 -2.9 

Консолидиран бюджет (с натрупване) 
 

                             

Приходи и помощи млн. лв. 28 981 29 409 - 7 795 16 304 24 162 - 16 303 19 020 21 491 24 149 26 535 29 076 32 205 - 

Общо разходи млн. лв. 30 430 32 482 - 7 539 15 414 23 530 - 15 413 18 230 20 869 23 528 26 471 29 483 34 678 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 934 955 - 302 505 624 - 505 540 596 624 685 936 946 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 448 -3 073 - 256 890 633 - 890 789 622 621 64 -406 -2 473 - 

  % от БВП -1.8 -3.7 - 0.3 1.0 0.7 - 1.0 0.9 0.7 0.7 0.1 -0.5 -2.9 - 

Държавен и държавногарантиран дълг млн. лв. 14 893 22 753 - 24 606 24 584 23 494 - 24 584 24 383 24 368 23 494 23 728 23 955 23 301 - 

  % от БВП 18.2 27.2 - 28.6 28.6 27.3 - 28.6 28.4 28.3 27.3 27.6 27.9 27.1 - 
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 Основни макроикономически индикатори Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 I'15 II'15 III'15 IV'15 06'15 07'15 08'15 09'15 10'15 11'15 12'15 01'16 

Фискален резерв
3
 млн. лв. 4 681 9 170 - 11 088 11 032 10 074 - 11 032 11 189 11 089 10 074 10 234 9 897 7 873 - 

  %, на год. база -23.0 95.9 - 87.8 67.2 14.2 - 67.2 25.9 26.8 14.2 18.3 12.2 -14.1 - 

Финансов сектор                                 

Международни резерви млн. евро 14 426 16 534 20 285 18 963 19 224 20 133 20 285 19 224 19 633 19 974 20 133 20 297 20 683 20 285 19 568 

Покритие на паричната база  % 162.9 165.1 144.3 171.3 174.6 163.7 144.3 174.6 170.8 169.6 163.7 162.3 160.6 144.3 150.5 

Покритие на вноса месеци 6.1 6.4 - 7.4 8.1 8.4 - 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 - - 

Покритие на краткосрочния външен дълг % 150.9 166.0 - 219.2 244.0 254.5 - 244.0 246.7 254.1 254.5 260.7 257.5 - - 

Паричен агрегат М1 %, на год. база 17.5 15.1 - 15.3 11.5 9.4 15.6 11.5 11.4 9.9 9.4 10.3 12.0 15.6 - 

Паричен агрегат М3 %, на год. база 8.9 1.1 - 1.9 2.5 2.1 8.8 2.5 3.5 2.5 2.1 2.7 11.2 8.8 - 

Депозити %, на год. база 9.4 -0.5 - 0.3 1.4 0.6 8.2 1.4 2.0 1.1 0.6 1.1 10.9 8.2 - 

Кредит към частния сектор %, на год. база 0.2 -8.2 - -8.9 -9.8 -10.0 -1.2 -9.8 -10.0 -9.9 -10.0 -10.1 0.2 -1.2 - 

Кредит към нефинансовите предприятия %, на год. база 0.1 -11.6 - -13.1 -14.5 -14.6 -1.7 -14.5 -14.6 -14.5 -14.6 -14.7 0.3 -1.7 - 

Кредит за домакинствата %, на год. база -0.2 -1.6 - -1.8 -1.8 -1.4 -1.3 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.2 -1.0 -1.3 - 

Лихвен процент по кредити (към домакинства и фирми)
4
 % 8.4 7.9 7.0 7.7 7.2 7.0 6.2 6.8 7.3 7.0 6.6 7.1 5.9 5.7 - 

Лихвен процент по депозити (на домакинства и фирми)
5
 % 3.3 2.6 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.42 1.61 1.79 1.82 1.75 1.75 1.79 1.75 1.78 1.74 1.75 1.78 1.85 1.79 1.79 

  ср. пер. 1.47 1.47 1.76 1.74 1.77 1.76 1.79 1.74 1.78 1.76 1.74 1.74 1.82 1.80 1.80 

Брутен външен дълг                                  

Брутен външен дълг % от БВП 88.1 92.1 - 89.2 80.6 77.8 - 80.6 78.6 78.1 77.8 77.7 78.2 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.9 25.3 - 22.0 22.1 23.0 - 22.1 22.9 22.8 23.0 22.7 23.3 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 41.8 40.3 - 40.6 38.3 37.0 - 38.3 36.4 36.8 37.0 37.1 36.8 - - 

Платежен баланс
6
                             

Текуща сметка млн. евро 765 495 - 131 -156 1 157 - 129 427 506 224 -53 -290 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 1.9 1.2 - 1.7 1.3 1.4 - 1.3 1.0 1.0 1.4 1.4 1.0 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 891 -2 735 - -507 -396 -287 - -104 -245 43 -85 -188 -267 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -7.0 -6.6 - -5.5 -4.9 -4.3 - -5.0 -5.4 -4.9 -4.5 -4.4 -4.7 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 208 21 017 - 5 218 5 707 5 683 - 1 961 1 983 1 853 1 847 1 967 1 954 - - 

  %, на год. база 7.8 -0.9 - 14.2 9.6 -0.8 - 8.7 1.6 -0.1 -3.9 0.0 4.0 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 099 23 751 - 5 725 6 103 5 970 - 2 065 2 228 1 810 1 932 2 155 2 221 - - 

  %, на год. база 2.0 -1.4 - 5.3 4.8 -4.6 - 7.0 9.0 -10.9 -11.5 -0.2 9.4 - - 

Капиталова сметка млн. евро 469 960 - 288 440 302 - 71 95 60 147 21 156 - - 

Финансова сметка млн. евро 1 422 -1 627 - -1 419 349 191 - 207 175 -98 114 -196 -299 - - 

Нетни преки чуждестранни инвестиции млн. евро -1 243 -836 - -600 -339 -393 - -129 -88 -288 -17 -66 -50 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 161 1 871 - 1 378 -1 135 -244 - -83 -51 -165 -29 -46 -17 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 700 2 043 - -2 712 -791 170 - 335 395 -58 -167 -321 -163 - - 

Промяна в международните резерви на БНБ млн. евро -532 1 810 - 2 121 481 980 - -50 468 330 181 80 386 - - 

 
1. По цени от 2010 г., сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни;  
2. Дефлирани с ХИПЦ; 
3. Промяна в обхвата на фискалния резерв през 2014 г.; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
6. Данните са в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 


