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Акценти 

Българската икономика нарасна с 2.9% на годишна 

база през четвъртото тримесечие на 2015 г., а реалният 

ръст на БВП за цялата година възлезе на 3%1. Крайното 

потребление и износът имаха основна роля за динами-

ката на показателя през тримесечието. Разходите на 

домакинствата нараснаха, подкрепени от растежа на 

разполагаемия доход, докато по-високите публични 

разходи стимулираха брутообразуването на основен 

капитал. Брутната добавена стойност се увеличи с 1.2% 

на годишна база по линия на ръста на добавената стой-

ност в услугите. 

Показателят за бизнес климата отчете подобрение с 0.5 

пункта през февруари, в резултат на по-добри очаквания 

във всички сектори. Оборотът в промишлеността и стро-

ителната продукция обаче се понижиха през януари, а 

темповете на растеж на промишленото производство и 

продажбите на дребно се забавиха. 
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 Тримесечните и годишните растежи на БВП в настоящия доку-

мент са изчислени на база верижно свързани индекси по цени от 
2010 г. без сезонно изглаждане. 

През четвъртото тримесечие растежът на заетостта се 

ускори до 0.3% на годишна база, а в съответствие с на-

расналото търсене на труд в икономиката регистрира-

ната безработица продължи да се понижава – с 1 пр.п. 

на годишна база до 10% през февруари. Производител-

ността на труда също продължи да се повишава, като 

реалният й растеж на годишна база възлезе на 2.5%. Той 

обаче беше по-нисък от нарастването на компенсациите 

на един нает с 3.7%, което доведе до по-високи разходи 

за труд на единица продукция. 

Потребителските цени се понижиха с 0.5% през февруа-

ри спрямо предходния месец, а автомобилните горива 

отново имаха водещ принос за отчетеното понижение 

на общия индекс. Отрицателният годишен темп на ин-

флация отново нарасна до -1%. 

Излишъкът по текущата сметка се повиши с 9.4% на 

годишна база през 2015 г. до 541 млн. евро (1.2% от 

БВП), подкрепен от значителното подобрение на тър-

говския дефицит. Статиите първичен и вторичен доход 

имаха отрицателен принос за изменението на текущата 

сметка, отразявайки по-високи изплащания на инвести-

ционен доход към нерезиденти и вноска в бюджета на 

ЕС. Преките чуждестранни инвестиции в страната дос-

тигнаха 3.6% от БВП, което представлява повишение от 

5.8% спрямо предходната година. 

Брутният външен дълг се понижи до 77.3% от БВП в 

края на 2015 г., като задлъжнялостта по всички подсек-

тори намаля спрямо 2014 г. 

Салдото по консолидирания бюджет за първия месец 

на 2016 г. бе положително в размер на 991.6 млн. лв. на 

касова основа (1.1% от прогнозния БВП). Нарастването 

на общите приходи и помощи от 26.7% за първия месец 

на 2016 г. значително надмина отчетените ръстове за 

съответния месец на 2014 и 2015 г., а общите разходи 

се понижиха с 11% на годишна база.  
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  

Ръстът на БВП за четвъртото тримесечие на 

2015 г. достигна 2.9% на годишна база ос-

новно по линия на нарастването на крайното потребле-

ние и износа. Потреблението на домакинствата се уве-

личи с 2.4%, подкрепено от реалното нарастване на 

разполагаемия доход във връзка с по-високата компен-

сация на наетите. Правителственото потребление се 

повиши с 2.3%, а в резултат от по-високите публични 

разходи в края на годината, инвестициите в основен 

капитал нараснаха със 7.2%. Растежът на вътрешното 

търсене доведе до увеличение на вноса от 4.3%, но ус-

корението на растежа на износа до 6.4% доведе до по-

ложителен принос на нетния износ за икономическия 

растеж. 

Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

Увеличението на добавената стойност в сектора на услу-

гите с 0.8% имаше най-голям принос за растежа на БДС 

от 1.2% през четвъртото тримесечие. Финансовите и 

застрахователни дейности и операциите с недвижи-

ми имоти бяха отраслите с най-голям ръст за тримесе-

чието, съответно 3.4% и 2.5%. Добавената стойност в 

строителството нарасна с 8.8%, като индексът на строи-

телната продукция сочи растеж при гражданското стро-

ителство. Растежът на добавената стойност в промиш-

леността се забави до 2.6%. 

Приноси за растежа на БДС 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

През януари оборотът на промишлените 

предприятия2 намаля с 0.6% на годишна 

база. Нарастването при промишлените продажби за 

износ от 6.9% не успя да компенсира спада на оборота 

на вътрешния пазар от 5.5%. Негативната динамика на 

вътрешния пазар беше очертана от производство на 

хранителни продукти, докато за положителните разви-

тия на външните пазари допринесе производството на 

метални изделия, без машини и оборудване. 

                                                             
2
 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се базира на 

неизгладени данни. Индексът на оборота отразява едновре-
менно изменението на стойността на продажбите и изменението 
на цените. При изчисляване на индекса на промишленото произ-
водство стойностите се коригират с индекса на цени на произво-
дител, за да се изолират ценовите (инфлационните) изменения. 

Оборот в промишлеността 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ 
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Годината започна със забавяне на растежа на промиш-

леното производство до 1.5% на годишна база. С най-

голям положителен принос бе производството на ме-

тални изделия, без машини и оборудване, докато про-

изводството на основни метали имаше основна роля 

за по-ниския растеж. През февруари индикаторът за 

бизнес климата в промишлеността се подобри благода-

рение на по-благоприятните очаквания на предприема-

чите. 

Промишлено производство и нагласи 

 
Източник: НСИ 

Индексът на строителната продукция спадна на годиш-

на база с намаление както в гражданското, така и в 

сградното строителство, съответно с 10.9 и 16.2%. Пора-

ди по-неблагоприятните нагласи по отношение на нас-

тоящата ситуация на предприятията, показателят за 

бизнес климата в строителството се влоши през февруа-

ри. Настоящата строителна активност се понижи, но 

очакванията за следващите месеци се подобряват. 

Индекс на строителната продукция 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

 

През януари ръст от 0.6% бе регистриран при търговията 

на дребно. Увеличение бе отчетено при продажбите на 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, 

както и при търговията с текстил, облекло и обувки. 

През февруари очакванията на анкетираните в търговия-

та на дребно бяха по-благоприятни и бизнес климатът в 

сектора се подобри. 

Подобрението на очакванията за финансовото състоя-

ние на домакинствата и за икономическата ситуация в 

страната доведе до покачване на показателя за доверие 

на потребителите с един пункт през февруари. 

Доверие на потребителите и потребление на  
домакинствата 

 
* Месечните данни за потреблението са получени чрез  
метода Chow-Lin за разбивка на тримесечни данни. 

Източник: НСИ, Евростат, МФ 

Подобряването на очакванията във всички сектори доп-

ринесе и за покачване на общия индикатор за бизнес 

климата в страната с 0.5 пункта. 

 

Бизнес климат и БВП 

 
* Месечните данни за БВП са получени чрез метода Chow-Lin   
за разбивка на тримесечни данни. 

Източник: НСИ, МФ 
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ПАЗАР НА ТРУДА И ДОХОДИ  

През четвъртото тримесечие растежът на 

заетостта се ускори до 0.3% на годишна 

база (ЕСС 2010) поради значително по-ниския спад на 

заетите в селското стопанство. Броят на заетите в услу-

гите и промишлеността продължи да се повишава, но 

със забавени темпове, което беше свързано най-вече с 

развитието на самозаетите. Подробните месечни данни 

за броя на наетите лица показаха увеличение на наетата 

работна сила в хотели и ресторанти и транспорт, 

подкрепени от нараснала икономическа активност в 

тези отрасли. Съществен принос върху динамиката на 

заетостта в услугите продължи да оказва високото тър-

сене на труд в информационните дейности. Положител-

ното развитие на заетите в индустрията беше обуслове-

но както от експортно-ориентираните дейности на пре-

работващата промишленост, така и от строителството. 

Намаление на заетостта беше отчетена в сектор дър-

жавно управление, образование и здравеопазване. 

Динамика на заетостта (%) и приноси по сектори (пр.п.) 

(изменения на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

В съответствие с повишеното търсене на труд в иконо-

миката от началото на 2016 г. коефициентът на регист-

рираната безработица продължи да се понижава през 

февруари до 10% – 1 пр.п. по-ниско в сравнение със 

същия месец на 2015 г. Влияние за динамиката на пока-

зателя оказаха както значителното намаление на вхо-

дящия поток безработни лица, така и отчетеното увели-

чение на намерилите трудова реализация през месеца. 

Наблюдаваното положителното развитие беше подкре-

пено и от активната политика на пазара на труда. Отче-

тените развития през първите два месеца на годината са 

в подкрепа на очакванията за продължаващо намале-

ние на коефициента на безработица през 2016 г. 

Производителността на труда общо в икономиката 

продължи да се повишава през четвъртото тримесечие 

на 2015 г. и реалният растеж на показателя възлезе на 

2.5% на годишна база. Водещ принос имаше сектор ин-

дустрия (2.9%), в услугите не беше отчетена промяна на 

годишна база (-0.1%), докато в сектор селско стопанство 

беше отчетен спад от 6.1%. 

Възходящата динамика на производителността на труда 

беше съчетана с по-висок номинален растеж на компен-

сациите на един нает (3.7%), което доведе до повиша-

ване на разходите за труд на единица продукция. През 

четвъртото тримесечие на 2015 г. растежът на показате-

ля възлезе на 1.1% и 2.7%, съответно в номинално и 

реално изражение. Намаление на разходите за труд на 

единица продукция беше отчетена в част от дейностите 

в рамките на сектор услуги, които се характеризираха с 

намаление на доходите от труд, в т.ч. търговия, хотели 

и ресторанти и транспорт; създаване и разпростра-

нение на информация и операции с недвижими имоти. 

Производителност на труда и разходи за труд общо за 
икономиката 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ 
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ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени се понижиха с 0.5% 

през февруари спрямо предходния месец, 

а автомобилните горива отново имаха водещ принос за 

отчетеното понижение на общия индекс. Пазарните 

услуги и нехранителните неенергийни стоки също поев-

тиняха през месеца. Във връзка с преминаване в по-

нисък зимен сезон, цените на настаняване в курортните 

комплекси и пакетните почивки спаднаха съответно с 

2.7% и 1% спрямо януари. Билетите за международни 

полети поевтиняха за втори пореден месец, този път с 

8.5%. Само храните отчетоха поскъпване и то най-вече 

по линия на сезонни нараствания при цените на пресни-

те плодове и зеленчуци, съответно с 0.5% и 5.9%. Цига-

рите също продължиха да поскъпват с минималните 

0.5% вероятно по линия на приетите промени в акциз-

ните ставки, но ефектът от тази мярка се очаква да бъде 

по-силен през следващите няколко месеца. 

Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Отрицателният годишен темп на инфлация отново на-

расна до -1% през февруари свързано с възобновения 

спад при цените на суровия петрол на международните 

пазари и по-ниските цени на транспортните горива в 

страната. Базисната инфлация (от общия индекс са изк-

лючени енергийните стоки и непреработените храни) се 

забави, като не отчете промяна на годишна база. 

Международните цени на суровините запазиха дефла-

ционното си влияние, а спадовете на годишна база при 

всички основни суровини, с изключение на петрола, се 

стабилизираха през февруари. 

Международни цени на основни суровини в евро 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

 

 

 

 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Излишъкът по текущата сметка се повиши 

с 9.4% на годишна база през 2015 г. до 541 

млн. евро, при непременено съотношение към БВП от 

1.2%. През годината бе наблюдавано съществено по-

добрение в търговията със стоки, като износът нарасна с 

5.9% и изпревари нарастването на вноса (1.7%). Търгов-

ският дефицит се понижи до 4.3% от БВП, при 6.4% през 

2014 г. Статиите първичен и вторичен доход имаха от-

рицателен принос за изменението на текущата сметка, 

отразявайки по-високи изплащания на инвестиционен 

доход към нерезиденти и вноска в бюджета на ЕС. 

По статията услуги бе отчетено слабо повишение на 

годишна база на салдото като стойност, но съотношени-

ето към БВП се понижи с 0.1 пр.п. до 5.8% от БВП. При-

ходите от пътувания на нерезиденти в страната се по-

нижиха с 3.6% на годишна база. Броят посещения на 

чужденци спадна с 1%, от които посещенията с цел по-

чивка бяха по-малко с 5.8%, бизнес визитите – с 2.2%, 

докато посещенията с други цели (вкл. транзитно пре-

минаване) нараснаха с 5.4% спрямо 2014 г. 
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Приноси по компоненти към изменението на текуща 
сметка 

(пр.п.) 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

Приходи и брой пътувания на чужденци 

(годишно изменение, %)  

 
Източник: БНБ, НСИ, МФ 

Входящите потоци по Преките чуждестранни инвести-

ции достигнаха 3.6% от БВП, което представлява пови-

шение от 5.8% спрямо предходната година. 

Брутният външен дълг достигна 77.3% от БВП в края на 

2015 г., като задлъжнялостта по всички подсектори се 

понижи на годишна база. Най-голям принос имаше на-

малението на задълженията от вътрешнофирмено кре-

дитиране (след отписване на дълг от чуждестранен ин-

веститор през месец май). Нетният външен дълг възлезе 

на 15.6% от БВП. 

Пътувания на чужденци в България по страни 

(хиляди) 

 
Източник: НСИ 

Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на годишна база) 

 

Source: BNB 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се по-

вишиха с 0.9% спрямо предходния месец и 

достигнаха 19.7 млрд. евро през февруари. Основен 

принос за увеличението им имаше нарастването на де-

позита на Управление „Банково“ с 8.9%, което може да 

се свърже с рязкото поскъпване на златото спрямо края 

на януари. Банковите резерви също спомогнаха за уве-

личението, след като нараснаха с 1.5% на месечна база. 

Депозитът на правителството беше единственият източ-

ник на валутни резерви с негативно изменение, като се 

понижи с 6.4%. Въпреки месечното им увеличение, го-

дишният темп на растеж на валутните резерви се забави 

до 14.9%, при 25.1% месец по-рано, най-вече поради 

базов ефект от месечното повишение на банковите ре-

зерви с 35% през февруари 2015 г. 
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Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

Приноси към растежа на депозитите по сектори 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: БНБ 

 

Дял на депозитите и вземания от частния  
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

Кредитът за частния сектор отбеляза отрицателен го-

дишен растеж от 1.4% в края на януари, като спадът за 

корпоративния сектор бе 2%. Кредитите за домакинства 

също се свиха – с 1.8% на годишна база, като най-голям 

спад от 3% отбелязаха потребителските кредити. Ме-

сечните изменения също бяха отрицателни. Лошите и 

преструктурирани кредити леко забавиха намалението 

си до 1.5% на годишна база, при спад от 2% в края на 

2015 г., като възлязоха на 8 660 млн. лв. или 18% от об-

щия размер на кредитите за фирми и домакинства (при 

19% година по-рано). 

Кредит към частния сектор 

(%, на годишна база) 

 
* При тази категория кредити драстичният спад от ноември 2014 г. се 
дължи на статистическия ефект от изключването на КТБ като отчетна 
единица от данните по парична статистика на сектор „Други парично-
финансови институции“. 

Източник: БНБ, МФ 

Среднопретеглените лихвени проценти по кредитите 

за нефинансови предприятия в края на януари се пока-

чиха за втори пореден месец, със 139 б.т. спрямо края 

на 2015 г. основно поради нарастването на претегления 

лихвен процент при кредитите деноминирани в евро. В 

същото време месечният обем на новоотпуснатите кре-

дити за корпоративния сектор нарасна с 18.7% спрямо 

година по-рано. Тенденцията на намаление при средна-

та цена на новите ипотечни кредити остана стабилна с 

месечен спад от 15 б.т. При средната цена на потреби-

телските кредити бе наблюдавано намаление от 49 б.т., 

което изцяло компенсира увеличението през предход-

ния месец. 

Среднопретеглени лихвени проценти по нови кредити за 
нефинансови предприятия и домакинства. % 

  
януари 

2015 
декември 

2015 
януари 

2016 

Нефинансови предприятия 7.36 4.97 6.36 

Потребителски кредити 11.26 11.07 10.58 

Жилищни кредити 6.42 5.57 5.41 

5

6

7

8

9

120

160

200

240

280

2013 2014 2015 2016

Валутни резерви/Парична база (%) 

Валутни резерви/Краткосрочен външен дълг (%) 

Валутни резерви, месеци внос (дясна скала) 

-5

0

5

10

15

2013 2014 2015 2016

Домакинства и НТООД 

Финансови предприятия 

Нефинансови предприятия 

Местно държавно управление и СОФ 

Общо депозити, % 

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016

Депозити Вземания от частния сектор 

-20

-15

-10

-5

0

5

2013 2014 2015 2016

Кредити за нефинансови предприятия* 

Потребителски кредити 

Жилищни кредити 



 
Икономикат а  н а  Бъ лга ри я ,  мес еч ен  обзор   |    2/ 2 016  8 

Годишен процент на разходите (ГПР)* 

  
януари 

2015 
декември 

2015 
януари 

2016 

Потребителски кредити 12.14 11.99 11.63 

Жилищни кредити 7.16 6.04 5.97 

* Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор 
Домакинства по оригинален матуритет. ГПР за потребителски и жи-
лищни кредити са претеглени по валута и срочност.. 
 

Среднопретеглените лихвени проценти по срочни де-

позити в национална валута и евро леко намаляха през 

януари – съответно с 30 и 14 б.т., докато тези деноми-

нирани в щатски долари леко се покачиха с 22 б.т. Об-

щият месечен обем на привлечените нови срочни депо-

зити достигна 2.16 млрд. лв., което бе с 4.4% по-малко 

спрямо година по-рано. 

Среднопретеглени лихвени проценти по нови срочни 
депозити на нефинансови предприятия и домакинства, % 

  
януари 

2015 
декември 

2015 
януари 

2016 

Лева 2.08 1.33 1.03 

Евро 1.71 1.13 0.99 

Щатски долари 0.97 0.55 0.77 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Салдото по консолидирания бюджет за 

първия месец на 2016 г. бе положително в 

размер на 991.6 млн. лв. на касова основа (1.1% от прог-

нозния БВП). Излишък бе отчетен както по националния 

бюджет – в размер на 811.1 млн. лв., така и по сметката 

за европейски средства – в размер на 180.5 млн. лв. 

Реализирано бе подобрение на бюджетното салдо 

спрямо януари 2015 г., когато бе отчетен излишък по 

консолидирания бюджет в размер на 69.1 млн. лв. (0.1% 

от БВП). 

Нарастването на общите приходи и помощи от 26.7% за 

първия месец на 2016 г. значително надмина отчетените 

ръстове за съответния месец на 2014 и 2015 г. Данъчни-

те постъпления нараснаха номинално с 18.2%, докато 

приходите от преки данъци бяха с 4.3% по-малко пора-

ди спада на постъпленията от данък върху дивидентите, 

ликвидационните дялове и доходите на местни и чуж-

дестранни юридически лица. Приходите от косвени 

данъци се повишиха с 29.3%, а тези от осигурителни 

вноски – с 2.5% на годишна база. Общите разходи по 

консолидираната фискална програма (вкл. вноската в 

бюджета на ЕС) бяха с 11% по-ниски спрямо година по-

рано. 

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2016 г. бе 9.2 

млрд. лв., в т.ч. 7.2 млрд. лв. депозити на фискалния 

резерв в БНБ и банки и 1.95 млрд. лв. вземания от фон-

довете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Растежи на приходите и разходите през м. януари на 
съответната година 

(%, на годишна база) 

 
Източник: МФ 

 

-20

-10

0

10

20

30

 Приходи и помощи  Общо разходи  

2013

2014

2015

2016

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-JK3usXLAhXDORQKHcH2DbgQjRwIBw&url=http://www.takehitch.com/&bvm=bv.116954456,d.bGg&psig=AFQjCNG-vHnHMO-IviEUm__PGuLU9_u5og&ust=1458226297685831


 

Mon th ly  R e por t  o n B ul ga r i an Eco nomy    |    2 /20 16  9 

 ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 I'15 II'15 III'15 IV'15 08’15 09’15 10’15 11’15 12’15 01’16 02’16 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, %  1.3 1.5 3.0 3.3 2.8 3.0 2.9 - - - - - - - 

Потребление растеж, %  -0.7 2.2 0.7 -1.5 -0.4 1.8 2.4 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, %  0.3 3.4 2.5 -3.6 0.6 3.2 7.2 - - - - - - - 

Износ растеж, %  9.2 -0.1 7.6 15.0 6.9 4.3 6.4 - - - - - - - 

Внос растеж, %  4.9 1.5 4.4 6.3 4.9 2.3 4.3 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, %  3.2 5.2 -1.4 2.8 -2.2 1.2 -8.3 - - - - - - - 

Индустрия растеж, %  0.2 0.9 2.8 1.3 3.4 2.6 3.6 - - - - - - - 

Услуги растеж, %  1.3 1.9 1.2 1.9 1.4 0.9 0.8 - - - - - - - 

Корективи растеж, %  2.5 0.0 12.7 12.1 9.4 14.5 14.4 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % -0.1 1.8 2.9 2.2 4.3 2.8 2.3 4.0 0.9 -0.2 3.7 3.5 1.5 - 

Оборот в промишлеността растеж, % -1.0 0.0 1.7 8.1 3.7 -3.2 -1.1 -1.9 -8.5 -4.0 -0.5 1.4 -0.6 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 3.8 10.2 1.0 3.4 1.3 -1.0 0.7 -2.1 -1.1 -0.2 0.9 1.4 0.6 - 

Строителна продукция растеж, % -3.7 7.0 2.4 2.8 4.6 1.0 1.2 2.7 -1.3 1.0 2.2 0.2 -13.8 - 

Общ бизнес климат баланс 13.0 15.9 20.3 17.2 22.6 21.2 20.1 22.6 19.7 20.7 20.2 19.5 20.1 20.6 

Промишленост баланс 15.6 18.2 22.9 22.3 25.0 22.0 22.4 24.3 19.5 21.8 22.6 23.0 22.8 24.0 

Търговия на дребно баланс 19.7 24.0 27.6 20.8 29.1 30.1 30.3 31.6 29.9 31.2 30.2 29.5 26.1 28.9 

Строителство баланс 2.0 7.3 15.2 9.8 18.0 18.0 14.8 19.1 15.7 16.3 14.7 13.5 16.5 13.0 

Услуги баланс 12.2 11.7 12.7 10.7 15.6 14.0 10.5 13.9 14.1 12.3 10.9 8.3 12.2 13.1 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.9 54.1 54.1 53.4 54.1 54.9 53.9 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 46.9 48.0 49.1 47.7 48.7 50.3 49.7 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % -0.4 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.3 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 12.9 11.4 9.1 10.6 9.9 8.3 7.9 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.3 11.2 10.1 11.0 10.1 9.3 9.8 9.3 9.2 9.5 9.9 10.0 10.2 10.0 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.0 8.8 7.9 7.6 8.0 8.0 8.2 7.9 7.3 8.6 8.3 - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 5.6 7.7 9.9 9.8 8.2 9.0 9.1 9.1 9.0 8.5 9.7 9.3 - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 1.7 1.2 2.6 2.5 2.6 2.9 2.5 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд 
(БВП) 

растеж, % 7.8 3.9 -1.1 -1.9 -4.9 -0.9 2.7 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица 
труд (БВП) 

% 7.0 4.4 -0.7 -0.7 -1.1 -2.5 1.1 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % 0.9 -1.4 -0.1 -0.5 0.6 0.0 -0.5 0.0 0.1 -0.6 -0.4 -0.4 0.0 -0.2 

Хармонизиран индекс на потреби-
телски цени 

растеж, % 0.4 -1.6 -1.1 -1.7 -0.6 -0.9 -1.0 -0.8 -0.9 -1.2 -0.9 -0.9 -0.4 -0.7 

Цени на производител на вътреш-
ния пазар 

растеж, % -1.3 -0.9 -1.7 -1.1 -0.4 -1.5 -3.6 -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 - 21 491 24 149 26 535 29 076 32 205 3 130 - 

Общо разходи млн. лв. 30 430 32 482 - 7 539 15 414 23 530 - 20 869 23 528 26 471 29 483 34 678 2 139 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 934 955 - 302 505 624 - 596 624 685 936 946 22 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 448 -3 073 - 256 890 633 - 622 621 64 -406 -2 473 992 - 

  % от БВП -1.8 -3.7 - 0.3 1.0 0.7 - 0.7 0.7 0.1 -0.5 -2.9 1.1 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 14 893 22 753 - 24 606 24 584 23 494 - 24 368 23 494 23 728 23 955 23 301 23 267 - 

  % от БВП 18.2 27.2 - 28.6 28.6 27.3 - 28.3 27.3 27.6 27.9 27.1 26.4 - 

Фискален резерв4 млн. лв. 4 681 9 170 - 11 088 11 032 10 074 - 11 089 10 074 10 234 9 897 7 873 9 190 - 

  растеж, % -23.0 95.9 - 87.8 67.2 14.2 - 26.8 14.2 18.3 12.2 -14.1 28.9 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 I'15 II'15 III'15 IV'15 08’15 09’15 10’15 11’15 12’15 01’16 02’16 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 14 426 16 534 20 285 18 963 19 224 20 133 20 285 19 974 20 133 20 297 20 683 20 285 19 568 19 748 

Покритие на паричната база  % 162.9 165.1 144.3 171.3 174.6 163.7 144.3 169.6 163.7 162.3 160.6 144.3 150.5 150.7 

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

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 150.9 166.0 256.6 219.2 244.0 254.5 256.6 254.1 254.5 260.7 258.5 256.6 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 17.5 15.1 15.6 15.3 11.5 9.4 15.6 9.9 9.4 10.3 12.0 15.6 11.4 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.9 1.1 8.8 1.9 2.5 2.1 8.8 2.5 2.1 2.7 11.2 8.8 6.6 - 

Депозити растеж, % 9.4 -0.5 8.2 0.3 1.4 0.6 8.2 1.1 0.6 1.1 10.9 8.2 5.5 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 0.2 -8.2 -1.2 -8.9 -9.8 -10.0 -1.2 -9.9 -10.0 -10.1 0.2 -1.2 -1.4 - 

Кредит към нефинансовите предп-
риятия 

растеж, % 0.1 -11.6 -1.7 -13.1 -14.5 -14.6 -1.7 -14.5 -14.6 -14.7 0.3 -1.7 -2.0 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -0.2 -1.6 -1.3 -1.8 -1.8 -1.4 -1.3 -1.5 -1.4 -1.2 -1.0 -1.3 -1.8 - 

Лихвен процент по кредити5 % 8.4 7.9 7.0 7.7 7.2 7.0 6.2 7.0 6.6 7.1 5.9 5.7 6.8 - 

Лихвен процент по депозити6 % 3.3 2.6 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.0 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.42 1.61 1.79 1.82 1.75 1.75 1.79 1.74 1.75 1.78 1.85 1.79 1.79 1.80 

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

—Брутен външен дълг                               

Брутен външен дълг % от БВП 88.1 92.5 77.3 89.3 80.6 77.8 77.3 78.1 77.8 77.7 78.4 77.3 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.9 25.3 23.2 22.0 22.1 23.0 23.2 22.8 23.0 22.7 23.1 23.2 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 41.8 40.3 37.1 40.6 38.3 37.0 37.1 36.8 37.0 37.1 36.9 37.1 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 765 495 542 131 -156 1 157 -591 506 224 -70 -293 -227 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 1.8 1.2 1.2 1.7 1.3 1.4 1.2 1.0 1.4 1.4 0.9 1.2 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 891 -2 735 -1 885 -507 -396 -287 -694 43 -85 -188 -262 -244 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.9 -6.4 -4.3 -5.5 -4.9 -4.3 -4.3 -4.9 -4.5 -4.4 -4.7 -4.4 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 208 21 017 22 265 5 218 5 707 5 683 5 657 1 853 1 847 1 967 1 859 1 831 - - 

  растеж, % 7.8 -0.9 5.9 14.2 9.6 -0.8 2.6 -0.1 -3.9 0.0 -1.0 9.7 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 099 23 751 18 425 5 725 6 103 5 970 6 351 1 810 1 932 2 155 2 121 2 075 - - 

  растеж, % 2.0 -1.4 -22.4 5.3 4.8 -4.6 2.0 -10.9 -11.5 -0.2 4.5 1.8 - - 

Капиталова сметка млн. евро 469 960 1 419 288 440 302 388 60 147 21 156 210 - - 

Финансова сметка млн. евро 1 422 -1 627 -971 -1 419 349 191 -93 -98 114 -123 -366 397 - - 

Нетни преки чуждестранни инвес-
тиции 

млн. евро -1 243 -836 -1 510 -600 -339 -393 -179 -288 -17 -138 -73 33 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 161 1 871 169 1 378 -1 135 -244 170 -165 -29 -35 17 189 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 700 2 043 -4 210 -2 712 -791 170 -876 -58 -167 -454 -97 -325 - - 

Промяна в международните резер-
ви на БНБ 

млн. евро -532 1 810 3 730 2 121 481 980 148 330 181 80 386 -318 - - 

Забележки:  
Всички изменения на индикаторите,посочени в таблицата, са на база съответния период на предходната година.  
1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 2. Неизгладени данни; 3. Дефлирани с ХИПЦ; 4. Промяна в обхвата на фискалния 
резерв през 2014 г.; 5. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, 
валута и срочност; 6. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретег-
лен по вид, валута и срочност; 7. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и между-
народна инвестиционна позиция. 

 

В текущия Месечен обзор на българската ико-

номика са използвани статистически данни, 

публикувани до 14 март 2016 г. Информацията в 

това издание може да се ползва без специално 

разрешение, но с изричното позоваване на из-

точника. Публикуваните оценки и коментари не 

следва да се считат за препоръка за вземане на 

определени инвестиционни решения. 

http://www.minfin.bg/bg/page/870
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