
 

месечен обзор ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ 
МЕСЕЧЕН ОБЗОР  

ISSN 2367-5012 

Министерство на финансите на Република България     дирекция „Икономическа и финансова политика“  

 

5/2016 

Основни теми: 

» Брутен вътрешен продукт 

» Краткосрочна бизнес статистика 

» Пазар на труда и доходи 

» Инфлация 

» Външен сектор 

» Финансов сектор 

» Фискален сектор 

» Табл.: Основни иконимически индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

Акценти 

Растежът на БВП достигна 3% на годишна база през 

първото тримесечие на 2016 г. с положителен принос 

както от вътрешното търсене, така и от нетния износ. 

Последното се свързва с нарастването на износа към 

ЕС, докато частното потребление нарасна благодаре-

ние на отчетеното подобрение в доверието на потре-

бителите и реалното повишение на заплатите. Инвес-

тициите в основен капитал също се увеличиха. От 

страна на предлагането, брутната добавена стойност 

също нарасна с 3% на годишна база с основен принос 

от страна на сектора на услугите. 

Краткосрочната бизнес статистика отчете разнопо-

сочна динамика в началото на четвъртото тримесечие 

след като низходящата динамика при оборота на 

промишлените предприятия се запази, растежът на 

промишленото производство се забави, а спадът при 

индекса на строителната продукция се ускори. Единс-

твено ръстът при продажбите на дребно бе сравни-

телно силен. В същото време, и двата индикатора за 

доверие на потребителите и за бизнес климата в 

страна отчетоха подобрение през май. 

Растежът на заетостта се ускори до 0.9% на годишна 

база през първото тримесечие на 2016 г., подкрепен 

от разкриването на работни места в преработващата 

промишленост и услугите. Равнището на регистрира-

ната безработица се понижи до 9.3% през април. 

Благоприятното развитие на заетостта беше съпрово-

дено с продължаващо нарастване на производител-

ността на труда, като реалният й растеж бе 2.1% на 

годишна база за първите три месеца на 2016 г. В съ-

щото време, повишението на компенсациите на един 

нает и положителният дефлатор на БВП допринесоха 

за повишение на разходите за труд на единица про-

дукция с 6.7% и 4.1%, съответно в номинално и реал-

но изражение. 

Потребителските цени не отчетоха промяна през май 

спрямо април. По този начин, отрицателният годишен 

темп на инфлация остана в размер на -2.5%, докато 

темпът на дефлация, натрупан за първите пет месеца 

на годината, възлезе на -1.5%. 

Балансът по текущата сметка през първото тримесе-

чие на 2016 г. бе положителен в размер на 185.1 млн. 

евро. Въпреки че излишъкът се повиши спрямо същия 

период на 2015 г., стойността през март остана под 

нивото за съответния месец на 2015 г. 

Брутният външен дълг достигна 34.8 млрд. евро или 

76.3% от прогнозния БВП към края на март. Задлъж-

нялостта се повиши на месечна база поради финан-

сирането на правителството на международните па-

зари през март. 

Салдото по консолидираната фискална програма на 

касова основа към април бе положително в размер на 

2.35 млрд. лв. В резултат на по-високите приходи и 

свиването на разходите спрямо същия период на 

предходната година, бюджетната позиция отчете 

подобрение с 1.4 пр.п. като съотношение към БВП 

спрямо първите четири месеца на 2015 г. 
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН  
ПРОДУКТ  

Растежът на БВП достигна 3% на годишна база 
през първото тримесечие на 2016 г.1 (граф. 1) с 
положителен принос както от вътрешното търсене 
(2.1 пр.п.), така и от нетния износ (0.9 пр.п). Пос-
ледното се свързва с нарастването на износа към 
ЕС, като въпреки по-слабия ръст на общия износ 
спрямо края на 2015 г., той все още изпреварва 
увеличеното във вноса. Частното потребление 
нарасна с 2.9% благодарение на отчетеното по-
добрение в доверието на потребителите и реално-
то повишение на заплатите. В същото време пуб-
личното потребление спадна с 6.3%, отразявайки 
консолидационните мерки на правителството и 
намалението на разходите за издръжка и субси-
дии през първите три месеца на годината. Инвес-
тициите в основен капитал се увеличиха с 1.4%, 
като бяха отчетени по-високи разходи за машини и 
оборудване и други сгради и съоръжения. 

От страна на предлагането, брутната добавена 
стойност (БДС) също нарасна с 3% (граф. 2). Секто-
рът на услугите имаше основен принос за иконо-
мическия растеж, като всички активности в сектора 
регистрираха нарастване. Повишеното потребле-
ние доведе до нарастване на добавената стойност 
в отрасъл търговия; транспорт; хотелиерство и 
ресторантьорство с 4.5%. Добавената стойност в 
промишлеността нарасна с 5.4%, докато тази в 
строителството спадна с 6.6% поради намаление 
както при гражданското строителство, така и 
при строителството на сгради. 

КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС 
СТАТИСТИКА  

Низходящата динамика, наблюдавана при оборо-
та на промишлените предприятия2 от началото 
на годината се запази и през месец април индек-
сът се понижи със 7.2% на годишна база (граф. 3). 
Докато спадът при промишлените продажби за 

 Граф. 1: Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Приноси за растежа на БДС 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

                                                           
1
 Тримесечните растежи на БВП са изчислени на база верижно свързани индекси по цени от 2010 г. без сезонно изглаждане. 

2
 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се базира на неизгладени данни. Индексът на оборота отразява едновременно измене-

нието на стойността на продажбите и изменението на цените. При изчисляване на индекса на промишленото производство стойностите 
се коригират с индекса на цени на производител, за да се изолират ценовите (инфлационните) изменения. 
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износ се забави до 9.8% на годишна база (10.4% 
през март), понижението при оборота за вътреш-
ния пазар се задълбочи до 5.2% (1.7% през март) 
и по този начин очерта общата динамика на про-
мишлените продажби. Както и през предходните 
месеци, основен принос за отчетеното пониже-
ние при продажбите за вътрешния пазар имаше 
производството и разпределението на елект-
рическа и топлинна енергия. В същото време, 
производството на основни метали продължи 
да бъде основна пречка пред растежа при оборо-
та за износ. 

Растежът при промишленото производство се 
забави до 1.1% на годишна база през април при 
годишен ръст от 4.1% през предходния месец 
(граф. 4). По-слабото представяне обхвана редица 
сектори, като сред най-важните за общото разви-
тие бяха производството на хранителни про-
дукти, производство на изделия от каучук и 
пластмаси и производство на основни метали. 
В същото време, производството на метални 
изделия, без машини и оборудване имаше най-
голям принос за отчетения растеж за втори поре-
ден месец. След известно влошаване през април, 
през май индикаторът за бизнес климата в про-
мишлеността се подобри и очакванията на пред-
приемачите за производството са оптимистични. 

Спадът при индекса на строителната продукция 
се ускори до 9.4% на годишна база през април в 
резултат на задълбочаване на спада при граж-
данското строителство до 7.7% (граф. 5). По-
нижението при сградното строителство се 
забави до 10.8% на годишна база. Според бизнес 
анкетите от май оценките на предприемачите в 
строителството за настоящата и бъдещата бизнес 
ситуация на предприятията са по-благоприятни. 

Продажбите на дребно се повишиха с 5.7% спря-
мо април 2015 г. Търговията на дребно с текс-
тил, облекло, обувки и кожени изделия отново 
отчете най-голямо повишение от 22.4%, следвана 
от продажбите на дребно на хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия с ръст от 13.1%. 
Бизнес анкетите от май регистрираха ръст на 
продажбите в сектора, както и подобрени очак-
вания за следващите месеци. 

През май показателят за доверие на потребите-
лите се покачи с 1.4 пункта спрямо април (граф. 
6), като беше регистрирано подобрение в наме-

 

Граф. 4: Промишлено производство и нагласи 

 
Източник: НСИ 

Граф. 5: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 6: Доверие на потребителите и потребление на 
домакинствата  

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

Източник: НСИ 
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ренията на потребителите за покупка на стоки за 
дълготрайна употреба. 

Бизнес климатът в услугите се подобри през май с 
по-благоприятни очаквания за търсенето през 
следващите месеци. Като резултат от оптимис-
тичните оценки във всички сектори, общият ин-
дикатор за бизнес климата в страната се повиши 
с 4.9 пункта в сравнение с април (граф. 7). 

ПАЗАР НА ТРУДА И  
ДОХОДИ   

Растежът на заетостта (ЕСС 2010) се ускори през 
първото тримесечие на 2016 г., подкрепен от раз-
криването на работни места в преработващата 
промишленост и услугите (графики 8 и 9). Общият 
брой на заетите нарасна с 0.9% на годишна база, 
след като растежът на показателя бе сравнително 
слаб в рамките на 0.2-0.3% в периода след второ-
то тримесечие на 2015 г. Икономическата актив-
ност в сектора на услугите се засили в началото на 
2016 г. и се отрази в положително развитие на 
заетостта във всички под-дейности на сектора, с 
изключение на държавно управление, образова-
ние и здравеопазване. Ръстът на заетите в индус-
трията беше обусловен от преработващата про-
мишленост, основно по линия на експортно-
ориентираните отрасли. Положителните развития 
на заетостта както в преработващата промишле-
ност, така и в услугите бяха в съответствие с бла-
гоприятните очаквания на работодателите, които 
доведоха до продължаващ спад в нивото на без-
работица. 

Равнището на регистрираната безработица се 
понижи до 9.3% през април, като низходящият 
тренд беше свързан с по-ниския входящ поток 
безработни и оживлението в сезонните дейности 
на пазара на труда. 

Благоприятното развитие на заетостта беше съп-
роводено с продължаващо нарастване на произ-
водителността на труда, като реалният й растеж 
бе 2.1% на годишна база за първите три месеца 
на 2016 г. Текущото развитие на показателя бе 
резултат от отчетеното понижение в строителст-
вото с 5.8% и по-ниския темп на растеж в услугите 
от 1.2%. Въпреки това ръстът на производител-
ността в преработващата промишленост, както и в 
агрегирания отрасъл търговия, транспорт и 

Граф. 7: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 

Граф. 8: Растеж на заетостта и очаквания за  
следващите три месеца в промишлеността 

 
Източник: НСИ 

Граф. 9: Растеж на заетостта и очаквания за  
следващите три месеца в услугите 

 
Източник: НСИ 
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хотели и ресторанти остана висок, съответно от 
3.6% и 2.6% спрямо предходната година. 

В контекста на разходната конкурентоспособност 
на предприятията, текущото развитие на доходи-
те, добавената стойност и цените доведе до по-
вишение на разходите за труд на единица про-
дукция (РТЕП) с 6.7% и 4.1%, съответно в номи-
нално и реално изражение. Принос за тяхната 
динамика имаха както повишението на компен-
сациите на един нает, така и положителният деф-
латор на БВП (граф. 10), като влиянието на цените 
беше по-отчетливо при дейностите в сферата на 
услугите. Най-висок растеж на реалните РТЕП бе 
регистриран в строителството и селското 
стопанство, докато нарастването от 4.3% в про-
мишлеността бе съпоставимо със средното за 
икономиката. Ръстът на разглеждания показател 
остана по-нисък в услугите (2.4%), а агрегираният 
отрасъл търговия, транспорт и хотели и рес-
торанти имаше отрицателен принос след отче-
тения спад от 2.2%. При експортно-ориентираните 
дейности, динамиката на индекса на произведе-
ната продукция и средствата за заплата се изме-
няха с близки темпове в по-голямата част от тях, в 
т.ч. производство на изделия от пластмаса, 
каучук и други неметални изделия, производст-
во на метални изделия от метал, производство 
на превозни средства и производство на текс-
тил и облекло. 

ИНФЛАЦИЯ  

 Потребителските цени не отчетоха промяна през 
май спрямо април. По този начин, отрицателният 
годишен темп на инфлация остана в размер на -
2.5%, докато темпът на дефлация, натрупан за 
първите пет месеца на годината, възлезе на -1.5%. 

Цените на енергийните стоки започнаха да нарас-
тват, след като цената на петрол сорт 
„Брент“ следваше възходяща тенденция през 
месеца. В резултат на това вътрешните цени на 
горивата се повишиха средно с 2.5%. Храните 
също отчетоха слабо поскъпване почти изцяло за 
сметка на сезонно по-високите цени на плодове и 
картофи, както и безалкохолни напитки. От друга 
страна, пазарните услуги поевтиняха средно с 
0.5% спрямо предходния месец и почти компен-
сираха положителния принос на двата горепосо-

Граф. 10: Декомпозиция на номиналните разходи за 
труд на единица продукция (РТЕП) по икономически 
дейности за първо тримесечие 2016 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 11: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 12: Международни цени на основни суровини в 
евро 

(%, на год. база) 

 
Източник:: Световна банка, МФ 
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чени компонента на ХИПЦ. Това бе вследствие от 
намалението на тарифите за роуминг за целия ЕС, 
както и по-ниските цени на международните по-
лети и настаняването в курортните комплекси. 

Административните цени отчетоха минимално 
увеличение с 0.1% спрямо април, след като през 
месеца бе повишена цената на водоснабдяване и 
канализационни услуги, съответно с 0.3% и 1.5% 
на месечна база, както и отчетеното минимално 
поскъпване на лекарствата с 0.1%. 

Отрицателният годишен темп на инфлация от -
2.5% остана без промяна през май (граф. 11) с 
най-голям отрицателен принос по линия на поев-
тиняването на енергийните стоки, следвани от 
потребителските стоки за дълготрайна употреба. 

Цените на петрола сорт „Брент“ продължиха да 
нарастват през май с нови 11.8%, преизчислени в 
евро, а хранителните продукти поскъпнаха с 4.9%. 
Разгледани спрямо година по-рано, цената на 
суровия петрол и почти всички основни индекси 
неенергийни суровини останаха по-ниски в срав-
нение с тяхното равнище през май 2015 г. (граф. 
12). Изключение от тази тенденция направиха 
цените на храните, които отчетоха ръст от 2.8% в 
евро на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Балансът по текущата сметка през първото три-
месечие на 2016 г. бе положителен в размер на 
185.1 млн. евро (0.4% от прогнозния БВП, граф. 
13). Въпреки че излишъкът се повиши спрямо 
същия период на 2015 г., стойността през март 
остана под нивото за съответния месец на 2015 г. 
Номиналният износ на стоки през март се понижи 
с 2.9% на годишна база поради спад на цените в 
много от стоковите групи и по-ниски изнесени 
количества зърнени храни, торове, дървен мате-
риал и неминерални химикали към страни извън 
ЕС. Отрицателна динамиката на износа бе отчете-
на и при услугите, като спадът на годишна база за 
първото тримесечие достигна 23.4%. Известно 
подобрение спрямо същия период на 2015 г. 
имаше при баланса на първичния доход, поради 
по-малък изплатен на чужденци инвестиционен 
доход. Излишъкът по вторичен доход се сви до 
1% от БВП в периода януари-март, при 1.7% за 
същия период на предходната година, след като 

Граф. 13: Текуща сметка по компоненти 

(% от БВП) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 14: Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 15: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 
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трансферите към Държавно управление бяха с 0.8 
пр.п. по ниски. 

Балансът по финансовата сметка отрази изпре-
варващо нарастване на пасивите спрямо активите 
през тримесечието от 0.1% от БВП. Входящите 
пасиви бяха свързани основно с емисията на 
държавни евро облигации през месец март, дока-
то покачването на активите бе под форма на по-
високи депозити на резиденти в чуждестранни 
банки и държане на чуждестранна валута. 

Брутният външен дълг достигна 34.8 млрд. евро 
или 76.3% от прогнозния БВП към края на март 
(граф. 14). Задлъжнялостта се повиши на месечна 
база, поради финансирането на правителството 
на международните пазари през март, докато 
външните задължения на всички останали инсти-
туционални сектори се понижиха спрямо февруа-
ри. 

Нетният дълг намаля до 5.3 млрд. евро (11.6% от 
прогнозния БВП) спрямо 15.4% към края на 
2015 г. и 32.2% към края на 2014 г. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се повишиха с 
0.5% на месечна база през май и в края му дос-
тигнаха 21.75 млрд. евро (граф. 15). Нарастването 
спрямо края на април беше вследствие най-вече 
на увеличението на депозита на правителството в 
БНБ, който нарасна с 5.6% и отрази положителния 
принос от преотварянето на емисия 10.5-годишни 
ДЦК, деноминирани в лева, на номинална стой-
ност от 100 млн. лв. Задълженията към други де-
позанти също имаше положителен принос, като 
се увеличи с 32.9% спрямо края на април. Компо-
нентите на паричната база – парите в обръщение 
и банковите резерви намаляха, съответно с 0.3% и 
4.7% спрямо месец по-рано. Годишният ръст на 
валутните резерви в края на май възлезе на 
12.2%. 

Кредитът за частния сектор забави спада си на 
годишна база през април (граф. 18), като намале-
нието бе 1.6% поради отбелязания малко по-
висок растеж от 0.3% на месечна база. Кредитите 
за нефинансови предприятия се свиха с 2.2% 
спрямо същия месец на предходната година при 
намаление от 2.7% в края на март. Положителен 
принос за това имаше годишното увеличение на 

Граф. 16: Приноси към растежа на депозитите, вкл. в 
М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 17: Дял на депозитите и вземания от частния  
сектор във валута  

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 18: Кредит към частния сектор 

(%, на год. 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 парич-
но-финансови институции“. 
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редовните кредити (от 0.4%), основно в сегмента 
до една година, които нараснаха с 5.7% на го-
дишна база, а лошите и преструктурирани креди-
ти продължиха да имат негативен принос, тъй 
като намаляха с 6.8% на годишна база. Кредитите 
за домакинства се свиха с 1.4% при положителен 
месечен растеж от 0.3%. Жилищните кредити 
задържаха месечния си растеж от 0.2% спрямо 
края на март, докато годишният им спад продъл-
жи да се забавя до 0.3%. Лошите и преструктури-
рани кредити засилиха годишния си темп на по-
нижение до 8.7% и така делът им в общия размер 
на кредитите за нефинансови предприятия и до-
макинства намаля с 0.1 пр.п. до 17.6%. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити 
за нефинансови предприятия се повиши през 
април с 35 б.т. (таблица 1). Месечният обем на 
новоотпуснатите корпоративни кредити нарасна с 
25.3% в сравнение със съответния месец на пред-
ходната година. Цената на новите жилищни кре-
дити продължи да се понижава, като намаление-
то бе 8 б.т. спрямо месец по-рано. Среднопретег-
леният лихвен процент по потребителски кредити 
през април леко нарасна, като се повиши с 9 б.т. 
спрямо края на предходния месец. 

Среднопретеглените лихвени проценти по сроч-
ни депозити по отношение на всички основни 
валути леко се повишиха през април (таблица 3). 
В най-голяма степен (с 12 б.т.) се повиши процен-
тът по деноминираните в щатски долари депози-
ти. Лихвите по депозити в евро и лева се покачиха 
в по-малка степен, съответно със 7 и 6 б.т. Общият 
месечен обем на новите срочни депозити през 
април достигна 1.31 млрд. лв. и беше със 23.6% 
по-нисък в сравнение с обема им за аналогичния 
месец на предходната година. 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Салдото по консолидираната фискална програ-
ма на касова основа към месец април бе положи-
телно в размер на 2.35 млрд. лв. (2.6% от прог-
нозния БВП) и бе формирано от излишък както по 
националния бюджет в размер на 1.39 млрд. лв., 
така и по европейските средства в размер на 0.96 
млн. лв. За сравнение отчетеният излишък за 
първите четири месеца на 2015 г. бе 1.07 млрд. 
лв. (1.2% от БВП), с което бюджетната позиция се 

Табл. 1: Среднопретеглени лихвени проценти по нови 
кредити за нефинансови предприятия и домакинст-
ва, % 

  
април  
2015 

май 
 2016 

април  
2016 

Нефинансови предприятия 7.39 5.52 5.87 

Потребителски кредити 10.42 9.74 9.83 

Жилищни кредити 6.14 5.29 5.21 

 

Табл. 2: Годишен процент на разходите (ГПР)* 

  
април  
2015 

май 
 2016 

април  
2016 

Потребителски кредити 11.35 10.72 10.77 

Жилищни кредити 6.73 5.79 5.68 

* 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. 

 

Табл. 3: Среднопретеглени лихвени проценти по нови 
срочни депозити на нефинансови предприятия и до-
макинства, % 

  
април  
2015 

май 
 2016 

април  
2016 

Лева 1.56 1.00 1.06 

Евро 1.34 0.67 0.73 

Щатски долари 0.85 0.43 0.55 
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подобрява с 1.4 пр.п. като съотношение към БВП. 
Факторите за подобрението продължиха да бъдат 
по-високите приходи и свиването на разходите 
спрямо същия период на предходната година 
(граф. 19). 

Приходите и помощите нараснаха със 7.4%. Ръс-
тът спрямо предходната година се дължеше на 
по-високите данъчни и неданъчни приходи. При-
ходите от преки данъци се увеличиха с 9.3%, кос-
вените данъци - с 11.4%, а социално и здравноо-
сигурителните вноски – с 4.5%. Неданъчните при-
ходи бяха по-високи с 9.3% спрямо периода до 
април 2015 г. Общите разходи (вкл. вноската на 
Република България в бюджета на ЕС) към април 
бяха с 4.3% по-ниски в сравнение със същия пе-
риод на предходната година. 

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2016 г. 
бе 12.3 млрд. лв., в т.ч. 11.4 млрд. лв. депозити на 
фискалния резерв в БНБ и банки и 0.9 млрд. лв. 
вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани 
разходи, аванси и други. 

Държавният дълг намаля с 0.1% през април 

спрямо предходния месец, като възлиза на 13.34 

млрд. евро. Вътрешните задължения са в размер 

на 3.49 млрд. евро, а външните - на 9.85 млрд. 

евро. В края на април съотношението на държав-

ния дълг към БВП възлиза на 29.2%. Държавнога-

рантираният дълг достига 291.9 млн. евро (0.6% 

от прогнозния БВП). 

Граф. 19: Растеж на приходите и разходите  
през м. април 

(%, на год. база)  

 
Източник: МФ 
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 ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 II'15 III'15 IV'15 I'16 11’15 12’15 01’16 02’16 03’16 04’16 05’16 

—Брутен вътрешен продукт1                          

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

Потребление растеж, % -0.7 2.2 0.7 -0.4 1.8 2.4 0.9 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 0.3 3.4 2.5 0.6 3.2 7.2 1.4 - - - - - - - 

Износ растеж, % 9.2 -0.1 7.6 6.9 4.3 6.4 3.5 - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.9 1.5 4.4 4.9 2.3 4.3 2.4 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 3.2 5.2 -1.4 -2.2 1.2 -8.3 0.5 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 0.2 0.9 2.8 3.4 2.6 3.6 3.5 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 1.3 1.9 1.2 1.4 0.9 0.8 3.0 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 2.5 0.0 12.7 9.4 14.5 14.4 2.7 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % -0.1 1.8 2.9 4.3 2.8 2.3 2.9 3.7 3.5 0.8 3.9 4.1 1.1 - 

Оборот в промишлеността растеж, % -1.0 0.0 1.7 3.7 -3.2 -1.1 -2.8 -0.5 1.4 -0.7 -2.2 -5.4 -7.2 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 3.8 10.2 1.0 1.3 -1.0 0.7 3.7 0.9 1.4 0.6 4.0 6.4 5.7 - 

Строителна продукция растеж, % -3.7 7.0 2.4 4.6 1.0 1.2 -7.3 2.2 0.2 -13.2 -1.8 -7.0 -9.4 - 

Общ бизнес климат баланс 13.0 15.9 20.3 22.6 21.2 20.1 20.9 20.2 19.5 20.1 20.6 22.2 18.9 23.9 

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

Търговия на дребно баланс 19.7 24.0 27.6 29.1 30.1 30.3 28.3 30.2 29.5 26.1 28.9 29.9 29.6 36.9 

Строителство баланс 2.0 7.3 15.2 18.0 18.0 14.8 15.0 14.7 13.5 16.5 13.0 15.4 15.1 21.8 

Услуги баланс 12.2 11.7 12.7 15.6 14.0 10.5 12.4 10.9 8.3 12.2 13.1 11.8 12.5 14.9 

—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 0.9 - - - - - - - 

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 9.9 10.0 10.2 10.0 9.9 9.3 - 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.0 8.8 7.6 8.0 8.0 8.4 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 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 2.1 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд 
(БВП) 

растеж, % 7.8 3.9 -1.1 -4.9 -0.9 2.7 4.1 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица 
труд (БВП) 

% 7.0 4.4 -0.7 -1.1 -2.5 1.1 6.7 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % 0.9 -1.4 -0.1 0.6 0.0 -0.5 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 -0.5 -1.5 -2.2 -2.0 

Хармонизиран индекс на  
потребителски цени (ХИПЦ) 

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

Цени на производител на  
вътрешния пазар 

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

Цени на производител на  
международния пазар 

растеж, % -2.1 -1.8 -2.4 0.7 -3.9 -5.0 -6.6 -5.0 -4.4 -4.1 -7.4 -8.1 -7.3 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 28 981 29 409 32 200 16 304 24 162 32 200 9 097 29 076 32 205 3 130 5 519 9 097 12 170 - 

Общо разходи млн. лв. 30 430 32 482 34 685 15 414 23 530 34 685 7 234 29 483 34 678 2 139 4 604 7 233 9 819 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 934 955 946 505 624 946 254 936 946 22 180 254 295 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 448 -3 073 -2 484 890 633 -2 484 1 862 -406 -2 473 992 915 1 864 2 351 - 

  % от БВП -1.8 -3.7 -2.9 1.0 0.7 -2.9 2.1 -0.5 -2.9 1.1 1.0 2.1 2.6 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 14 893 22 753 23 300 24 584 23 494 23 300 26 675 23 955 23 301 23 267 23 281 26 675 26 665 - 

  % от БВП 18.2 27.2 27.0 28.6 27.3 27.0 29.9 27.7 27.0 26.1 26.1 29.9 29.9 - 

Фискален резерв4 млн. лв. 4 681 9 170 7 873 11 032 10 074 7 873 11 866 9 897 7 873 9 190 8 862 11 866 12 320 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 II'15 III'15 IV'15 I'16 11’15 12’15 01’16 02’16 03’16 04’16 05’16 

  растеж, % -23.0 95.9 9.1 67.2 14.2 9.1 13.3 12.2 -14.1 28.9 11.6 7.0 11.3 - 

—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 76.3 78.4 77.2 74.2 74.0 76.3 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.9 25.3 23.1 22.1 23.0 23.1 21.6 23.1 23.1 23.3 22.8 21.6 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 41.8 40.3 37.1 38.3 37.0 37.1 36.7 36.9 37.1 37.4 37.9 36.7 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 005 1 324 2 027 235 1 464 -74 185 -125 48 136 -40 89 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.4 3.1 4.6 4.1 4.5 4.6 1.5 4.0 4.6 1.9 2.2 1.5 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 933 -2 777 -1 917 -420 -283 -697 -216 -266 -240 43 -92 -167 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -7.0 -6.5 -4.3 -5.0 -4.4 -4.3 -3.6 -4.6 -4.3 -3.8 -3.5 -3.5 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 218 21 026 22 184 5 693 5 681 5 589 5 222 1 863 1 756 1 651 1 684 1 886 - - 

  растеж, % 7.8 -0.9 5.5 9.3 -0.9 1.3 0.0 -0.9 5.2 1.4 2.0 -2.9 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 150 23 803 18 362 6 112 5 965 6 286 5 437 2 128 1 996 1 608 1 776 2 053 - - 

  растеж, % 2.0 -1.4 -22.9 4.7 -4.9 0.7 -5.2 4.6 -2.3 -8.2 -7.2 -0.9 - - 

Капиталова сметка млн. евро 469 960 1 418 440 301 387 548 157 209 106 72 370 - - 

Финансова сметка млн. евро 1 419 -2 087 -939 189 143 115 -23 -333 541 1 009 183 -1 215 - - 

Нетни преки чуждестранни инвес-
тиции 

млн. евро -1 243 -877 -1 516 -405 -572 21 -351 -26 133 -87 -174 -91 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 161 1 871 -13 -1 059 -470 138 1 166 16 158 37 33 1 096 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 703 2 175 -4 534 -927 73 -952 596 -126 -349 641 -50 4 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро -532 1 807 3 730 481 980 148 927 386 -318 -790 15 1 702 - - 

 

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.  
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