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Акценти 

Според експресните оценки, икономическият растеж 

през първото тримесечие на 2016 г. достигна 2.9% на 

годишна база по сезонно изгладени данни. Двигател на 

растежа бе крайното потребление, което нарасна с 2.4% 

на годишна база. Нетният износ също имаше положите-

лен принос поради по-отчетливия спад на вноса спрямо 

износа, съответно с 2.8% и 0.3%. Инвестициите в осно-

вен капитал се понижиха с 3.9%.  

Индикаторите от краткосрочната бизнес статистика 

показаха положително развитие през март, като почти 

всички ускориха растежа си. Единствено оборотът на 

промишлените предприятия регистрира по-голям спад. 

Поради по-неблагоприятните очаквания в индустрията, 

общият индикатор на бизнес климата също намаля през 

април.  

Нивото на безработица продължи да се понижава през 

първото тримесечие на 2016 г., като намаля с 2 пр.п. на 

годишна база до 8.6%, което се обуславяше както от 

увеличението на заетостта, така и от намалението на 

работната сила. В същото време, темпът на растеж на 

наетите лица се ускори до 1.7% спрямо година по-рано, 

придружено от значително номинално повишение на 

средната работна заплата общо в икономиката (8.4%), 

главно по линия на нарастването в частния сектор.  

Потребителските цени през април регистрираха пони-

жение от 0.2% спрямо месец по-рано основно поради 

сезонни изменения при цените на услугите и недългот-

райните стоки. Отрицателната годишна инфлация се 

ускори до -2.5% основно поради по-ниската базисна 

инфлация. 

Балансът по текущата сметка през февруари продължи 

да се подобрява на годишна база и отчете минимално 

отрицателно салдо от 14.4 млн. евро. Подобрението бе 

в резултат от динамиката на търговията със стоки, като 

износът им нарасна с 8% на годишна база, а вносът се 

понижи с 2.9%.  

Брутният външен дълг (БВД) продължи да намалява и 

към края на февруари достигна 74.2% от БВП, като на-

маление бе отчетено при външната задлъжнялост на 

всички институционални сектори. 
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Спадът при оборота на промишлените 

предприятия се задълбочи до 5.3% на го-

дишна база през март в резултат на низходящата дина-

мика при промишлените продажби за износ, които се 

понижиха с 10.6%. Основен принос за отчетения спад 

имаха енергийните продукти. В същото време, спадът 

при оборота за вътрешния пазар се забави до 1.4% на 

годишна база при понижение от 3.6% през февруари. 

Въпреки наблюдаваното благоприятно развитие в пре-

работващата промишленост, най-вече при производст-

вото на метални изделия, без машини и оборудване, 

производство на хранителни продукти и производст-

во на химически изделия, динамиката при производст-

вото и разпределението на електрическа и топлинна 

енергия остана основна пречка пред растежа. 

Оборот в промишлеността 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

Положителното развитие при промишленото произ-

водство се запази за втори пореден месец, като индек-

сът се повиши с 4.4% на годишна база през март. Произ-

водството на метални изделия, без машини и оборуд-

ване имаше най-голям принос за отчетения растеж, 

следвано от производството на изделия от каучук и 

пластмаси. Въпреки положителните развития от март, 

през април индикаторът за бизнес климата в промиш-

леността се влоши. Очаквания на предприемачите за 

износа през следващите три месеца са по-

неблагоприятни. Натоварването на мощностите в секто-

ра спадна с  2.8 пр.п. спрямо предходното наблюдение 

от януари и с  1.9 пр.п. на годишна база. 

Промишлено производство и нагласи  

 

 
Източник: НСИ 

Спадът при индекса на строителната продукция се ус-

кори до 7.4% на годишна база поради отчетеното пони-

жение от 11.9% при сградното строителство, докато 

гражданското строителство се понижи с 1.9%. Биз-

нес анкетите от април регистрират подобрение на очак-

ванията в сектора и повишение на поръчките при сград-

но строителство. 

Индекс на строителната продукция 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

Растежът при търговията на дребно също се ускори до 

6.4% при годишен ръст от 4% през февруари. Продаж-

бите на дребно на текстил, облекло, обувки и кожени 

изделия отчетоха най-голямо повишение, следвани от 

търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия. Бизнес анкетите от април също 

отбелязват ръст на продажбите в сектора, както и по-

добрени очаквания по отношение на поръчките през 

следващите месеци. 
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През април показателят за доверие на потребителите се 

покачи спрямо март благодарение на подобрените 

очаквания за финансовото състояние на домакинствата 

и икономическата ситуация в страната. 

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 

През април бизнес климатът в услугите се подобри. Това 

не беше достатъчно да компенсира развитията в индус-

трията и общият индикатор за бизнес климата в страна-

та се понижи. 

Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 

 

 

 

ПАЗАР НА ТРУДА И ДОХОДИ  

Нивото на безработица продължи да се 

понижава, както по линия на увеличение 

на заетостта, така и на намалението на работната сила. 

През първите три месеца на 2016 г. нивото на безрабо-

тица възлезе на 8.6% (НРС) и отбеляза намаление от 2 

пр.п. на годишна база, което съответстваше на спад от 

19.3% в броя на безработните лица. Коефициентът на 

икономическа активност (15-64 г.) не отчете промяна на 

годишна база (68.3%), а коефициентът на заетост нарас-

на до 62.3%. Наблюдаваните от 2014 г. благоприятни 

развития в структурните характеристики на пазара на 

труда продължиха и през първото тримесечие на 2016 г., 

с по-нататъшно намаление на коефициента на дългот-

райна безработица до 4.8% и на равнището на младеж-

ка безработица (15-24 г.) до 18.4%. 

Отчетеното ниво на безработица през първото тримесе-

чие на 2016 г. бе в съответствие с очакванията за разви-

тието на разглеждания показател през 2016 г. В допъл-

нение, очакванията на предприемачите за движението 

на наетите лица в индустрията и услугите продължиха 

да се подобряват и през второто тримесечие на 2016 г.1 

                                                             
1
 Според данни от краткосрочната бизнес статистика на НСИ. 

и са в подкрепа на определянето на низходящия тренд 

на безработицата като устойчив. 

Коефициенти на безработица и икономическа  
активност (15+) 

(%) 

 
Източник: НСИ 
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Очаквания за движението на персонала през следващите 
три месеца  

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

Повишеното търсене на труд беше обусловено от част-

ния сектор, където броят на наетите лица2 нарасна с 

2.7% на годишна база през първото тримесечие. По този 

начин темпът на растеж на наетите лица общо за ико-

номиката се ускори до 1.7% въпреки негативния принос 

от страна обществения сектор (-1.2%). Най-висок поло-

жителен принос към възходящата динамика на наетите 

имаха дейностите преработваща промишленост 

(2.0%), търговия (1.9%), хотели и ресторанти (7.0%), 

създаване и разпространение на информация (6.1%), 

професионални дейности (4.0%) и транспорт (3.0%) 

Номинален растеж на работната заплата по  
икономически сектори 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

                                                             
2
 Списъчен брой към края на месеца въз основа на Краткосрочна 

статистика за заетостта и разходите за труд.  

Дейностите с най-висок растеж на наетите лица отчетоха 

и продължаващо ускорено нарастване на средната ра-

ботна заплата, с водещ принос от страна на преработ-

ваща промишленост и търговия. Възходящата дина-

мика на наетите бе свързана до голяма степен и с тър-

сене на високо квалифицирани наети лица в областта на 

информационните и професионални дейности, което 

също допринесе за повишението на средната работна 

заплата общо в икономиката. През първото тримесечие 

на 2016 г. тя се повиши с 8.4% в номинално изражение 

главно по линия на частния сектор (9.2%), докато в об-

ществения сектор стойността на показателя остана по-

ниска (6.0%). През разглеждания период нарастването 

на покупателната способност на домакинствата бе обус-

ловено и от намалението на цените, като реалният рас-

теж на доходите от труд, дефлиран с ХИПЦ, достигна 

9.6%. Отчетените благоприятни тенденции на пазара на 

труда свидетелстват за повишаване на перспективите на 

домакинствата по отношение на техните доходи и ус-

тойчива заетост. 

Реален растеж на СРЗ и очаквания за финансовото  
състояние на домакинствата през следващите 12 месеца 

 

 
Източник: НСИ 
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ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени отбелязаха месечно 

понижение от 0.2% през април, повлияно в 

голяма степен от сезонни изменения при цените на ус-

лугите и недълготрайните стоки. Краят на зимния сезон 

допринесе за по-голям спад при цените на пакетните 

почивки и настаняване в курорти, съответно от 6.3% и 

9.7%, които заедно допринесоха с 0.2. пр.п. за месечния 

спад в общия индекс. Последното бе частично компен-

сирано от сезонните повишения при цените на дрехите 

и обувките, които нараснаха средно за месеца с 0.4%. 

Цените на цигарите продължиха да се увеличават, като 

се повишаха с 0.9% спрямо предходния месец, поради 

въвеждането на нови акцизи в сила от януари 2016 г. 

Цените на хранителните стоки се понижиха минимално, 

основно поради по-ниските цени при преработените 

храни. 

Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Отрицателният годишен темп на инфлация се ускори 

допълнително до -2.5% основно в резултат на по-

ниската базисна инфлация (от общия ХИПЦ са изключе-

ни непреработените храни и енергийните стоки). Тя се 

понижи с 0.6% спрямо същия месец на 2015 г., поради 

спада на цените на местните туристически услуги. 

Международните цени на суровините продължиха да 

оказват натиск в низходяща посока върху темпа на инф-

лация в страната. Цената на петрол сорт „Брент“ отбеля-

за ново повишение през април, но остана значително 

под нивото си от съответния период на предходната 

година, понижавайки се с 32.2% на годишна база, пре-

изчислено в евро. Цените на неенергийните суровини 

също нараснаха през месеца (с 0.4%), но също бяха с 

10.2% по-ниски спрямо април 2015 г. 

Международни цени на основни суровини в евро 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

 

ВЪНШЕН  СЕКТОР  

Балансът по текущата сметка продължи да 

се подобрява на годишна база и през фев-

руари, като за месеца бе отчетено минимално отрица-

телно салдо от 14.4 млн. евро, при дефицит от 262.4 млн. 

евро през същия период на 2015 г. Подобрението отно-

во дойде по линия на търговията със стоки, като износът 

нарасна с 8% на годишна база, а вносът се понижи с 

2.9%. Търговската динамика до голяма степен бе про-

диктувана от продължаващия спад на цените на горива-

та, който породи номинален спад при вноса, но имаше 

много по-ограничено влияние върху износа. 

Натрупаният търговски дефицит за първите два месеца 

на 2016 г. достигна 0.1% от БВП, при 0.9% за същия пе-

риод на 2015 г. Балансът по статиите първичен и втори-

чен доход също се подобри на годишна база до изли-

шък от 0.3% от БВП. При статия услуги бе отчетено по-

нижение на положителния баланс до 0.2% от БВП пора-

ди изпреварващ спад на номиналния износ спрямо на-

малението на вноса. 
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Износ, оборот от износ и очаквания 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ 

Брутният външен дълг (БВД) продължи да се понижава 

и към края на февруари достигна 74.2% от БВП. Задъл-

женията на всички институционални сектори намаляха 

на годишна база. По отношение на времевата структура 

(оригинален матуритет на дълга), краткосрочният дълг 

представляваше 17% от БВП, вътрешнофирменото кре-

дитиране – 27.7% от БВП, а дългосрочната задлъжнялост 

на частния и публичния сектор се равняваше на 29.5% от 

БВП. 

Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: БНБ 

 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се по-

вишиха с 1.3% на месечна база през април 

и в края му достигнаха 21.6 млрд. евро. Нарастването 

им спрямо края на март беше вследствие най-вече на 

увеличението на компонентите на паричната база – 

парите в обращение и банковите резерви, съответно с 

3.1% и 0.9%. Повишението на парите в обращение може 

да се свърже със сезонни фактори. Април традиционно 

е най-активният месец по отношение на данъчни пла-

щания от страна на неправителствения сектор, което 

обикновено увеличава търсенето на национална валута 

от търговските банки. Въпреки отбелязания месечен 

ръст, годишният темп на растеж на международните 

валутни резерви се забави в края на април до 11.1% при 

12.6% месец по-рано. 

Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 
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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 

Спадът на годишна база на кредита за частния сектор се 

засили през март и достигна 2.1%, въпреки отбелязания 

растеж от 0.2% на месечна база. Кредитите за нефинан-

сови предприятия задълбочиха негативното си предста-

вяне и се свиха с 2.7% спрямо същия месец на предход-

ната година, при намаление от 2% в края на февруари. 

Същевременно, кредитите за домакинства ограничиха 

темпа си на понижение от 1.7% месец по-рано до 1.5% в 

края на март, благодарение на положителния месечен 

ръст от 0.5%, основен принос за което имаше месечното 

нарастване с 0.7% на потребителските кредити. Това 

кореспондира с водещия принос на частното потребле-

ние за отчетения в експресните оценки ръст на БВП през 

първото тримесечие на годината. Лошите и преструкту-

рирани кредити засилиха темпа си на понижение до 

8.5% годишно (при 8% в края на февруари) и така делът 

им в общия размер на кредитите за нефинансови пред-

приятия и домакинства се сви от 17.9% до 17.7%. 

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 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия се повиши през март с 30 б.т. 

Месечният обем на новоотпуснатите корпоративни кре-

дити бе по-нисък със 7.9% в сравнение със съответния 

месец на предходната година. Цената на новите жи-

лищни кредити се понижи с 19 б.т. на месечна база. 

Среднопретегленият лихвен процент по потребителски 

кредити запази низходящата си тенденция и през март, 

като се понижи с 43 б.т. спрямо края на предходния 

месец. 

 

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

  
март 
2015 

февруари 
2016 

март 
2016 

Нефинансови предприятия 7.73 5.22 5.52 

Потребителски кредити 10.33 10.17 9.74 

Жилищни кредити 6.17 5.48 5.29 

 

Годишен процент на разходите (ГПР)* 

  
март 
2015 

февруари 
2016 

март 
2016 

Потребителски кредити 11.26 11.16 10.72 

Жилищни кредити 6.87 5.99 5.79 

* 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. 
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Среднопретеглените лихвени проценти по срочни де-

позити спаднаха през март по отношение на всички 

основни валути. В най-голяма степен (с 29 б.т.) се пони-

жи процентът по деноминираните в евро депозити. 

Лихвите по депозити в щатски долари и левове се по-

нижиха съответно със 17 и 27 б.т. Общият месечен обем 

на новите срочни депозити през март достигна 1.38 

млрд. лв. и беше с 16.8% по-нисък в сравнение с обема 

им за аналогичния месец на предходната година. 

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

  
март 
2015 

февруари 
2016 

март 
2016 

Лева 1.57 1.27 1.00 

Евро 1.48 0.96 0.67 

Щатски долари 0.90 0.59 0.43 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Салдото по консолидирания бюджет на 

касова основа към март 2016 г. бе положи-

телно в размер на 1 863.6 млн. лв. (2.1% от прогнозния 

БВП). Отчетен бе излишък както по националния бю-

джет в размер на 819.7 млн. лв., така и по европейските 

средства - 1 043.9 млн. лв. Бюджетното салдо се подоб-

ри значително в сравнение с първото тримесечие на 

2015 г., когато бе отчетен излишък от 255.9 млн. лв. 

(0.3% от БВП). Факторите за подобрението на бюджет-

ната позиция продължават да бъдат по-високите прихо-

ди и свиването на разходите спрямо същия период на 

предходната година. 

 Приходите и помощите нарастват с 16.7% спрямо пър-

вото тримесечие на предходната година. Данъчните 

постъпления нарастват номинално с 11.1%, като увели-

чението при преките данъци бе с 11.0%, при косвените 

данъци - с 15.1%, приходите от осигурителни вноски 

нараснаха с 4.4% на годишна база.  

Общите разходи, вкл. вноската на Република България в 

бюджета на ЕС, за първото тримесечие на 2016 г. нама-

ляха с 4.1% спрямо същия период на предходната годи-

на. 

Фискалният резерв към края на март 2016 г. бе на стой-

ност 11.9 млрд. лв., в т.ч. 11.5 млрд. лв. депозити на 

фискалния резерв в БНБ и банки и 0.4 млрд. лв. взема-

ния от фондовете на Европейския съюз за сертифицира-

ни разходи, аванси и други. 

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

(%, на годишна база) 

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 II'15 III'15 IV'15 I'16 10’15 11’15 12’15 01’16 02’16 03’16 04’16 

—Брутен вътрешен продукт1                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % -0.1 1.8 2.9 4.3 2.8 2.3 3.0 -0.2 3.7 3.5 0.8 3.9 4.4 - 

Оборот в промишлеността растеж, % -1.0 0.0 1.7 3.7 -3.2 -1.1 -2.8 -4.0 -0.5 1.4 -0.7 -2.2 -5.3 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 3.8 10.2 1.0 1.3 -1.0 0.7 3.7 -0.2 0.9 1.4 0.6 4.0 6.4 - 

Строителна продукция растеж, % -3.7 7.0 2.4 4.6 1.0 1.2 -7.4 1.0 2.2 0.2 -13.2 -1.8 -7.4 - 

Общ бизнес климат баланс 13.0 15.9 20.3 22.6 21.2 20.1 20.9 20.7 20.2 19.5 20.1 20.6 22.2 18.9 

Промишленост баланс 15.6 18.2 22.9 25.0 22.0 22.4 24.6 21.8 22.6 23.0 22.8 24.0 26.9 18.8 

Търговия на дребно баланс 19.7 24.0 27.6 29.1 30.1 30.3 28.3 31.2 30.2 29.5 26.1 28.9 29.9 29.6 

Строителство баланс 2.0 7.3 15.2 18.0 18.0 14.8 15.0 16.3 14.7 13.5 16.5 13.0 15.4 15.1 

Услуги баланс 12.2 11.7 12.7 15.6 14.0 10.5 12.4 12.3 10.9 8.3 12.2 13.1 11.8 12.5 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.9 54.1 54.1 54.1 54.9 53.9 53.1 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 46.9 48.0 49.1 48.7 50.3 49.7 48.5 - - - - - - - 

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

Безработица (НРС) % 12.9 11.4 9.1 9.9 8.3 7.9 8.6 - - - - - - - 

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

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.0 8.8 7.6 8.0 8.0 8.4 7.3 8.6 8.3 8.2 8.9 7.9 - 

Реална работна заплата3 растеж, % 5.6 7.7 9.9 8.2 9.0 9.1 9.6 8.5 9.7 9.3 8.6 10.0 10.0 - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

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

Реални разходи на единица труд 
(БВП) 

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

Номинални разходи на единица 
труд (БВП) 

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

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % 0.9 -1.4 -0.1 0.6 0.0 -0.5 -0.7 -0.6 -0.4 -0.4 0.0 -0.5 -1.5 -2.2 

Хармонизиран индекс на потреби-
телски цени (ХИПЦ) 

растеж, % 0.4 -1.6 -1.1 -0.6 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -0.9 -0.9 -0.4 -1.0 -1.9 -2.5 

Цени на производител на вътреш-
ния пазар 

растеж, % -1.3 -0.9 -1.7 -0.4 -1.5 -3.6 -3.7 -3.8 -3.8 -3.2 -2.9 -4.0 -4.1 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -2.1 -1.8 -2.4 0.7 -3.9 -5.0 -6.6 -5.6 -5.0 -4.4 -4.1 -7.4 -8.1 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 28 981 29 409 32 200 16 304 24 162 32 200 9 097 26 535 29 076 32 205 3 130 5 519 9 097 - 

Общо разходи млн. лв. 30 430 32 482 34 685 15 414 23 530 24 856 7 234 26 471 29 483 34 678 2 139 4 604 7 233 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 934 955 946 505 624 946 254 685 936 946 22 180 254 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 448 -3 073 -2 484 890 633 -2 484 1 862 64 -406 -2 473 992 915 1 864 - 

  % от БВП -1.8 -3.7 -2.9 1.0 0.7 -2.9 2.1 0.1 -0.5 -2.9 1.1 1.0 2.1 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 14 893 22 753 23 300 24 584 23 494 23 301 26 675 23 728 23 955 22 714 22 687 22 684 26 113 - 

  % от БВП 18.2 27.2 27.0 28.6 27.3 27.0 29.9 27.5 27.7 26.3 25.4 25.4 29.3 - 

Фискален резерв4 млн. лв. 4 681 9 170 7 873 11 032 10 074 7 873 11 866 10 234 9 897 7 873 9 190 8 862 11 866 - 

  растеж, % -23.0 95.9 9.1 67.2 14.2 -14.1 13.3 18.3 12.2 -14.1 28.9 11.6 7.0 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 II'15 III'15 IV'15 I'16 10’15 11’15 12’15 01’16 02’16 03’16 04’16 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 14 426 16 534 20 285 19 224 20 133 20 285 21 360 20 297 20 683 20 285 19 568 19 748 21 360 21 632 

Покритие на паричната база  % 162.9 165.1 144.3 174.6 163.7 144.3 171.9 162.3 160.6 144.3 150.5 150.7 171.9 170.7 

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

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 150.9 166.0 256.6 244.0 254.5 256.6 - 260.7 258.5 257.3 248.4 254.6 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 17.5 15.1 15.6 11.5 9.4 15.6 10.1 10.3 12.0 15.6 11.4 11.8 10.1 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.9 1.1 8.8 2.5 2.1 8.8 6.0 2.7 11.2 8.8 6.6 7.1 6.0 - 

Депозити растеж, % 9.4 -0.5 8.2 1.4 0.6 8.2 4.9 1.1 10.9 8.2 5.5 6.2 4.9 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 0.2 -8.2 -1.2 -9.8 -10.0 -1.2 -2.1 -10.1 0.2 -1.2 -1.4 -1.4 -2.1 - 

Кредит към нефинансовите предп-
риятия 

растеж, % 0.1 -11.6 -1.7 -14.5 -14.6 -1.7 -2.7 -14.7 0.3 -1.7 -2.0 -2.0 -2.7 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -0.2 -1.6 -1.3 -1.8 -1.4 -1.3 -1.5 -1.2 -1.0 -1.3 -1.8 -1.7 -1.5 - 

Лихвен процент по кредити5 % 8.4 7.9 7.0 7.2 7.0 6.2 6.5 7.1 5.9 5.7 6.8 6.3 6.4 - 

Лихвен процент по депозити6 % 3.3 2.6 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 0.8 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.42 1.61 1.79 1.75 1.75 1.79 1.72 1.78 1.85 1.79 1.79 1.80 1.72 1.72 

  ср. пер. 1.47 1.47 1.76 1.77 1.76 1.79 1.77 1.74 1.82 1.80 1.80 1.76 1.76 1.73 

—Брутен външен дълг                               

Брутен външен дълг % от БВП 88.1 92.5 77.2 80.6 77.8 77.2 - 77.7 78.4 77.2 74.3 74.2 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.9 25.3 23.1 22.1 23.0 23.1 - 22.7 23.1 23.1 23.2 22.9 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 41.8 40.3 37.1 38.3 37.0 37.1 - 37.1 36.9 37.1 37.2 37.4 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 005 1 324 2 027 235 1 464 -74 - 2 -125 48 183 -14 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.4 3.1 4.6 4.1 4.5 4.6 - 4.8 4.0 4.6 5.1 5.4 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 933 -2 777 -1 917 -420 -283 -697 - -191 -266 -240 43 -75 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -7.0 -6.5 -4.3 -5.0 -4.4 -4.3 - -4.4 -4.6 -4.3 -3.8 -3.4 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 218 21 026 22 184 5 693 5 681 5 589 - 1 970 1 863 1 756 1 651 1 782 - - 

  растеж, % 7.8 -0.9 5.5 9.3 -0.9 1.3 - 0.1 -0.9 5.2 1.4 8.0 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 150 23 803 18 362 6 112 5 965 6 286 - 2 161 2 128 1 996 1 608 1 857 - - 

  растеж, % 2.0 -1.4 -22.9 4.7 -4.9 0.7 - -0.1 4.6 -2.3 -8.2 -2.9 - - 

Капиталова сметка млн. евро 469 960 1 418 440 301 387 - 22 157 209 106 72 - - 

Финансова сметка млн. евро 1 419 -2 087 -939 189 143 115 - -93 -333 541 1 034 217 - - 
Нетни преки чуждестранни инвес-
тиции 

млн. евро -1 243 -877 -1 516 -405 -572 21 - -86 -26 133 -65 2 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 161 1 871 -13 -1 059 -470 138 - -35 16 158 37 24 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 703 2 175 -4 534 -927 73 -952 - -478 -126 -349 639 99 - - 
Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро -532 1 807 3 730 481 980 148 - 80 386 -318 -790 15 - - 

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 16 май 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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