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Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отново показа 

разнопосочна динамика през май. Продажбите на 

дребно нараснаха, докато оборотът на промишлени-

те предприятия, промишленото производство и ин-

дексът на строителната продукция отчетоха пониже-

ния. В същото време, индикаторите за доверие на 

потребителите и бизнес климат отчетоха подобрение 

през юни. 

 

 

Нивото на регистрираната безработица продължи да 

се понижава през юни, което бе най-ниската стойност 

на индикатора от средата на 2009 г. За понижението 

на безработицата допринесоха най-вече сезонните 

дейности на преработващата промишленост, търго-

вията и хотелиерство и ресторантьорство. Хармони-

зираната безработица също следваше низходяща 

динамика през май, като остана по-ниска в сравнение 

със средното за ЕС-28. 

 

Потребителските цени отчетоха нарастване с 0.1% 

през юни спрямо предходния месец. Отрицателният 

годишен темп на инфлация се забави до -1.9%, главно 

заради значителното забавяне в спада на цените на 

хранителните стоки. 

 

 

Балансът по текущата сметка през април беше отри-

цателен в размер на 93 млн. евро, като дефицитът се 

подобри на годишна база. Финансовата сметка също 

бе отрицателна през месеца в размер на 597 млн. 

евро, отразявайки изпреварващото нарастване на 

пасивите спрямо активите. 

 

 

Брутният външен дълг достигна 35.4 млрд. евро към 

края на април (77.6% от прогнозния БВП). Нетният 

външен дълг представляваше 12.3% от БВП. 

 

 

Салдото по консолидираната фискална програма на 

касова основа към месец май бе положително в раз-

мер на 2.77 млрд. лв. (3.1% от прогнозния БВП) и бе 

формирано от излишък както по националния бю-

джет, така и по европейските средства. Бюджетният 

излишък по КФП отчете подобрение с 1.8 пр.п. като 

съотношение към БВП спрямо година по-рано. 
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС 
СТАТИСТИКА  

Оборотът на промишлените предприятия се по-

нижи с 5.5% на годишна база през май (граф. 1). 

Понижение при продажбите имаше както на вън-

шния, така и на вътрешния пазар, съответно от 

6.3% и 4.9%. Производството на основни метали 

продължи да бъде основна пречка пред растежа 

при оборота за износ. В същото време, положи-

телно развитие имаше при производството на 

химически продукти и производство на автомо-

били, ремаркета и полуремаркета. Производст-

вото и разпределението на електрическа и топ-

линна енергия също отчете повишение за първи 

път от началото на годината. Докато спадът при 

енергийните продукти, предназначени за вът-

решния пазар, се забави значително през май, 

повечето сектори следваха низходяща динамика. 

Промишленото производство се понижи с 2% на 

годишна база през май за първи път от началото 

на годината (граф. 2). Основен принос за отчетения 

спад имаше производството на основни метали, 

следвано от производство на изделия от други 

неметални минерални суровини. Неблагоприят-

ната динамика при производството на тютюне-

ви изделия, която се наблюдава през последните 

месеци, също ограничи развитието на промишле-

ното производство. Тютюнопроизводството беше 

засегнато от решението на водеща компания в 

отрасъла да затвори една от своите фабрики и да 

преустанови износа към основния си пазар – Близ-

кия изток. През юни индикаторът за бизнес клима-

та в промишлеността се подобри в резултат от по-

благоприятните оценки за настоящата бизнес си-

туация. Отчетено бе намаление в броя на анкети-

раните, които посочват проблеми с недостатъчно 

търсене в страната. 

Спадът при индекса на строителната продукция 

достигна 11.8% на годишна база през май (граф. 3) 

в резултат на задълбочаване на спада както при 

сградното, така и при гражданското строителс-

  

 

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Промишлено производство и нагласи 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 
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тво до съответно 12.6% и 10.8% . През юни бизнес 

климатът в строителството се влоши поради по-

неблагоприятни очаквания. 

Продажбите на дребно се повишиха с 3.1% спря-

мо май 2015 г. Търговията на дребно с хранител-

ни стоки, напитки и тютюневи изделия отчете 

най-голям растеж от 8.8%, следвана от търговия-

та на дребно с текстил, облекло, обувки и коже-

ни изделия с ръст от 5.5%. В същото време, за вто-

ри пореден месец беше отчетно понижение при 

търговията с компютърна и комуникационна 

техника, продажбите в неспециализирани мага-

зини и търговията на дребно с битова техника, 

мебели и други стоки за бита, със спадове съот-

ветно с 8.4%, 6.7% и 0.7%. През юни анкетираните 

в търговията на дребно подобриха оценките си за 

настоящата бизнес ситуация, но бяха резервирани 

по отношение на очакванията си за следващите 

месеци. 

През юни показателят за доверие на потребители-

те се повиши поради подобрените очаквания от-

носно икономическата ситуация в страната и фи-

нансовото състояние на домакинствата (граф. 4). 

Благодарение на подобрените очаквания, индика-

торът за бизнес климата в услугите се повиши с 3.9 

пункта в сравнение с май и така допринесе за по-

качването на общия индикатор за бизнес климата 

в страната до най-високата му стойност от 2008 г. 

насам (граф. 5). 

Развитието на данните от анкетите за второто 

тримесечие е илюстрирано чрез индикатора за 

проследяване на икономическия цикъл 1. Той е на 

границата между зоните на подем и свиване, но се 

насочва към подем, което предполага икономи-

чески растеж близък до наблюдавания през пред-

ходното тримесечие (граф. 6). Това развитие се 

дължи главно на индикаторите в търговията на 

дребно и услугите, които са във фаза на подем. 

Индикаторът при потребителското доверие също 

Граф. 4:   Доверие на потребителите и потребление на  
домакинствата  

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

Източник: НСИ 

Граф. 5: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 

Граф. 6:   Индикатор за проследяване на икономическия 
цикъл (на база бизнес анкети) 

 
Източник: Евростат, МФ 

                                                           
1
 Gayer, C (2010) “Report: TheEconomicClimateTracer – A tool to visualise the cyclical stance of th economy using survey data” and Gayer, C, J. Genet (2006) “Using 

Factor Models to Construct Composite Indicators from BCS Data” 
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http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/studies/economic_climate_tracer_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication856_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication856_en.pdf
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премина към подем директно от фазата на свива-

не. В същото време, индикаторите в строителство-

то и промишлеността са във фаза на свиване, като 

този в строителството се е насочил към фазата на 

застой. 

ПАЗАР НА ТРУДА И  
ДОХОДИ   

Нивото на регистрираната безработица продължи 

да се понижава до 8.4% към края на юни, с което 

достигна най-ниската си стойност от средата на 

2009 г. насам. Независимо че броят на постъпили-

те на работа отбеляза понижение, изходящият 

поток остана по-висок от входящия и обуслови 

намалението в броя на регистрираните безработ-

ни до 274.3 хил. души през юни. Основната част от 

постъпилите на работа (над 90%) намериха реали-

зация на първичния трудов пазар, като най-голямо 

търсене на труд се наблюдаваше при сезонните 

дейности на преработващата промишленост, тър-

говията и хотелиерство и ресторантьорство.  

Хармонизираната безработица също следваше 

низходяща динамика през май, като остана с 1.1 

пр.п. по-ниска в сравнение със средното за ЕС-28 

(граф. 7). Това дава основание да се очаква нивото 

на безработица по данни от НРС да спадне под 8% 

средно за второто тримесечие на 2016 г2. 

ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени отчетоха нарастване с 0.1% 

през юни спрямо предходния месец. От основните 

компоненти на ХИПЦ, транспортните горива имаха 

най-голям принос за месечното изменение на об-

щия индекс, като цените им се повишиха средно с 

3.8% спрямо предходния месец (граф. 8). Сезонни-

те изменения при комплексните услуги за почивка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 7:    Ниво на хармонизирана безработица 

(%) 

 
Източник: НСИ 
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 Хармонизираната месечна безработица е с източник Евростат и се изчислява на база на месечните данни за регистрираната безработи-
ца и тримесечните данни от Наблюдението на работната сила (НРС).  
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и туристически пътувания и настаняването в ку-

рортните комплекси, които поскъпнаха съответно 

с 1.7% и 13.3% спрямо май, също имаха положите-

лен принос. За сметка на това, билетите за между-

народни полети поевтиняха с 9.7% през юни. Це-

ните на хранителните продукти и безалкохолните 

напитки също отчетоха спад с 0.6% средно за ме-

сеца, поради поевтиняване при пресните зеленчу-

ци и картофите, съответно с 10.3% и 17.3%. От дру-

га страна, цените на цигарите продължиха да се 

увеличават, този път с 0.3%, по линия на въведени-

те по-високи акцизи от началото на годината. Ад-

министративните цени също отчетоха растеж с 

0.2%, основно поради поскъпването на билетите 

за градски транспорт в София. 

Отрицателният годишен темп на инфлация се 

забави до -1.9%, главно заради значителното за-

бавяне в спада на цените на хранителните стоки. 

Въпреки отчетеното поевтиняване с 0.6% спрямо 

предходния месец, понижението в цените на този 

компонент на годишна база се сви до -0.1% спря-

мо юни 2015 г. Негативният принос на енергийни-

те стоки също се забави, но при тях отрицателният 

годишен темп остана двуцифрен в размер на -

15.7% спрямо тяхното равнище преди 12 месеца. 

Базисната инфлация3  също отчете понижение с 

0.6% спрямо същия период на предходната годи-

на, а ускорението в отрицателните й стойности 

през второто тримесечие бе основно в резултат от 

понижението на тарифите за роуминг в Европейс-

кия съюз. 

Международните цени на суровините запазиха 

дефлационното си влияние върху цените в Бълга-

рия. Цените на петрола сорт „Брент“ продължиха 

да се увеличават и през юни, този път отчитайки 

нарастване от 3.7% в евро. Въпреки това, те оста-

наха с 22.3% по-ниски от нивото им през юни 

2015 г. (граф. 9). Спадът в цените на неенергийни-

те суровини се забави до 2% в евро на годишна 

база, като цените на металите се понижиха с 

Граф. 8: : Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 9: Международни цени на основни суровини в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник:: Световна банка, МФ 

                                                           
3
От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни 
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14.6%,а тези на храните бяха единствените, които 

отчетоха нарастване с 8.8% на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Балансът по текущата сметка през април беше 

отрицателен в размер на 93 млн. евро, при дефи-

цит от 322 млн. евро за същия месец на 2015 г. За 

това допринесе по-доброто представяне на търго-

вията със стоки и по-малкият дефицит по статия 

първичен доход. По отношение на второто, през 

месеца бе отчетено понижение на изплатения на 

чужденци инвестиционен доход. Все пак, статията 

подлежи на ревизии, които обичайно са в увели-

чаване на изходящите парични потоци. Износът и 

вносът на стоки продължиха да се понижават на 

годишна база, съответно с 2.4% и 6%, но и двата 

темпа се забавиха спрямо предходния месец. 

(граф. 10). Низходящата динамика отново бе пре-

допределена от понижение в цените, докато тър-

говията нарасна в количествено отношение. 

Балансът по статия услуги се влоши в сравнение с 

април 2015 г., вследствие на спад в транспортни 

и други бизнес услуги, предложени на нерезиден-

ти през месеца. Поради по-ниски трансфери на 

средства от фондове на ЕС към сектор Държавно 

управление в резултат от преминаването към но-

вия финансов период, излишъкът по статия вто-

ричен доход също се понижи на годишна база. 

Балансът по финансовата сметка бе отрицателен 

в размер на 597 млн. евро, отразявайки изпревар-

ващо нарастване на пасивите спрямо активите 

през месеца. Основен принос за динамиката има-

ше чуждестранният кредит, отпуснат на небанко-

вия сектор, който се отрази и в повишение на 

външния дълг на частния сектор. Задлъжнялостта 

на другите институционални сектори остана почти 

непроменена през месеца.  

Брутният външен дълг достигна 35.4 млрд. евро 

(77.6% от прогнозния БВП) към края на април 

(граф. 11). Нетният външен дълг представляваше 

12.3% от БВП. 

Граф. 10: Динамика на външната търговия 

(млрд. евро)  

 
Източник: БНБ 

Граф. 11: Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 12: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 
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ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се повишиха с 

3.2% спрямо предходния месец до 22.44 млрд. 

евро в края на юни. Увеличението спрямо май се 

дължеше основно на депозита на правителството 

в БНБ, който нарасна с 6.5%. Компонентите на па-

ричната база – пари в обращение и банкови ре-

зерви, нараснаха съответно с 1.8% и 0.3% спрямо 

месец по-рано. Годишният ръст на резервите се 

ускори и в края на юни и достигна 16.7%. 

Годишният спад при кредита за частния сектор 

продължи да се забавя до 0.9% през май, като 

месечният му растеж бе близък до нулата (граф. 

15). Кредитите за нефинансови предприятия заба-

виха спада си до 1.1% на годишна база, при пони-

жение от 2.2% в края на април. Положителен при-

нос за годишното изменение отново имаха редов-

ните кредити, които се увеличиха с 1.5% спрямо 

същия период на предходната година. Кредитите 

за домакинствата също забавиха годишното си 

намаление, а на месечна база регистрираха поло-

жителен растеж от 0.4%. Жилищните кредити през 

май нараснаха с 0.2% за трети пореден месец, в 

резултат на което отрицателният им годишен рас-

теж се забави значително и премина на положи-

телна територия за първи път от ноември 2014 г. 

Лошите и преструктурирани кредити продължиха 

да намаляват, но с по-нисък годишен темп от 8.5%. 

Делът им в общия размер на кредитите за нефи-

нансови предприятия бе 17.7% в края на май.  

Среднопретегленият лихвен процент по кредити 

за нефинансови предприятия се понижи през май 

с 128 б.т. (табл. 1). Най-големият спад от гледна 

точка на валутната структура беше отбелязан при 

деноминираните в щатски долари корпоративни 

кредити. По отношение на всички основни валути 

(в щатски долари, евро, лева) при корпоративните 

кредити най-значим бе спада в средносрочния 

сегмент над 1 и до 5 години, което бе наблюдава-

но и при кредитите в национална валута и евро. 

Месечният обем на новоотпуснатите корпоратив-

Граф. 13: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 14: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 15: 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 парично-
финансови институции“. 

Източник: БНБ, МФ 
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ни кредити бе по-висок с 20% в сравнение със съ-

ответния месец на предходната година. Цената на 

новите жилищни кредити продължи да се пони-

жава, като намалението бе с 10 б.т. спрямо месец 

по-рано. Среднопретегленият лихвен процент по 

потребителски кредити през май леко нарасна, 

като се повиши с 10 б.т. спрямо края на предход-

ния месец. 

Среднопретеглените лихвени проценти по срочни 

депозити в лева и евро леко се понижиха през 

май, съответно със 17 и 1 б.т. (табл. 3). Леко пови-

шение бе отбелязано при деноминираните в щат-

ски долари депозити, които се увеличиха с 12 б.т. 

Общият месечен обем на новите срочни депозити 

през май достигна 1.28 млрд. лв. и беше с 12.1% 

по-малък в сравнение с година по-рано.  

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Салдото по консолидираната фискална програма 

на касова основа към месец май бе положително в 

размер на 2.77 млрд. лв. (3.1% от прогнозния БВП) 

и бе формирано от излишък както по националния 

бюджет в размер на 1.66 млрд. лв., така и по ев-

ропейските средства в размер на 1.11 млрд. лв. 

Бюджетната позиция се подобри с 1.8 пр.п. като 

съотношение към БВП спрямо първите пет месеца 

на 2015 г. По-високите приходи и свиването на 

разходите спрямо същия период на предходната 

година отново допринесоха за по-високия изли-

шък.  

Приходите и помощите нараснаха със 7.5%. Ръс-

тът спрямо предходната година се дължеше на по-

високите данъчни и неданъчни приходи. Приходи-

те от преки данъци се увеличиха с 8.3%, косвените 

данъци – с 13.7%, а социално и здравноосигури-

телните вноски – с 4.8%. Неданъчните приходи 

бяха по-високи с 12.8% спрямо периода до май 

2015 г. Общите разходи (вкл. вноската на Репуб-

лика България в бюджета на ЕС) към май бяха с 

5.1% по-ниски в сравнение със същия период на 

предходната година. 

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

  
май  
2015 

април 
 2016 

май  
2016 

Нефинансови предприятия 6.28 5.87 4.59 

Потребителски кредити 10.36 9.83 9.92 

Жилищни кредити 6.03 5.21 5.11 

 

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

  
май  
2015 

април 
 2016 

май  
2016 

Потребителски кредити 11.29 10.77 10.89 

Жилищни кредити 6.54 5.68 5.56 

* 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 домакинст-
ва, % 

  
май  
2015 

април 
 2016 

май  
2016 

Лева 1.41 1.06 0.89 

Евро 1.19 0.73 0.72 

Щатски долари 0.82 0.55 0.67 

 

 

 

 

Граф. 16: Растеж на приходите и разходите през м. май 

(%, на год. база)  

 
Източник: МФ 
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Размерът на фискалния резерв към 31.05.2016 г. 

бе 13.4 млрд. лв., в т.ч. 11.9 млрд. лв. депозити на 

фискалния резерв в БНБ и банки и 1.5 млрд. лв. 

вземания от фондовете на Европейския съюз за 

сертифицирани разходи, аванси и други. 

Държавният дълг нарасна минимално с 0.1% през 

май спрямо предходния месец, като възлиза на 

13.37 млрд. евро. Вътрешните задължения бяха в 

размер на 3.54 млрд. евро, а външните – 9.83 

млрд. евро. В края на май съотношението на дър-

жавния дълг към БВП възлезе на 29.3%. Държав-

ногарантираният дълг бе 285.5 млн. евро (0.6% от 

прогнозния БВП). 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 II'15 III'15 IV'15 I'16 12’15 01’16 02’16 03’16 04’16 05’16 06’16 

—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 3.5 0.8 3.9 4.1 1.2 -2.0 - 

Оборот в промишлеността растеж, % -1.0 0.0 1.7 3.7 -3.2 -1.1 -2.8 1.4 -0.7 -2.2 -5.4 -7.1 -5.5 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 3.8 10.2 1.0 1.3 -1.0 0.7 3.7 1.4 0.6 4.0 6.4 5.7 3.1 - 

Строителна продукция растеж, % -3.7 7.0 2.4 4.6 1.0 1.2 -7.3 0.2 -13.2 -1.8 -7.0 -9.4 -11.8 - 

Общ бизнес климат баланс 13.0 15.9 20.3 22.6 21.2 20.1 20.9 19.5 20.1 20.6 22.2 18.9 23.9 24.8 

Промишленост баланс 15.6 18.2 22.9 25.0 22.0 22.4 24.6 23.0 22.8 24.0 26.9 18.8 22.9 23.7 

Търговия на дребно баланс 19.7 24.0 27.6 29.1 30.1 30.3 28.3 29.5 26.1 28.9 29.9 29.6 36.9 37.8 

Строителство баланс 2.0 7.3 15.2 18.0 18.0 14.8 15.0 13.5 16.5 13.0 15.4 15.1 21.8 20.0 

Услуги баланс 12.2 11.7 12.7 15.6 14.0 10.5 12.4 8.3 12.2 13.1 11.8 12.5 14.9 18.8 

—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 10.0 10.2 10.0 9.9 9.3 8.7 8.4 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.0 8.8 7.6 8.0 8.0 8.4 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 9.3 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 0.0 -0.5 -1.5 -2.2 -2.0 -1.3 

Хармонизиран индекс на  
потребителски цени (ХИПЦ) 

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

Цени на производител на  
вътрешния пазар 

растеж, % -1.3 -0.9 -1.7 -0.4 -1.5 -3.6 -3.7 -3.2 -2.9 -4.0 -4.1 -4.1 -4.5 - 

Цени на производител на  
международния пазар 

растеж, % -2.1 -1.8 -2.4 0.7 -3.9 -5.0 -6.6 -4.4 -4.1 -7.4 -8.1 -7.3 -7.8 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 28 981 29 409 32 200 16 304 24 162 32 200 9 097 32 205 3 130 5 519 9 097 12 170 14 852 - 

Общо разходи млн. лв. 30 430 32 482 34 685 15 414 23 530 34 685 7 234 34 678 2 139 4 604 7 233 9 819 12 079 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 934 955 946 505 624 946 254 946 22 180 254 295 357 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 448 -3 073 -2 484 890 633 -2 484 1 862 -2 473 992 915 1 864 2 351 2 774 - 

  % от БВП -1.8 -3.7 -2.9 1.0 0.7 -2.9 2.1 -2.9 1.1 1.0 2.1 2.6 3.1 - 

Държавен и държавногарантиран дълг млн. лв. 14 893 22 753 23 300 24 584 23 494 23 300 26 675 23 301 23 267 23 281 26 675 26 665 26 709 - 

  % от БВП 18.2 27.2 27.0 28.6 27.3 27.0 29.9 27.0 26.1 26.1 29.9 29.9 29.9 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 II'15 III'15 IV'15 I'16 12’15 01’16 02’16 03’16 04’16 05’16 06’16 

Фискален резерв4 млн. лв. 4 681 9 170 7 873 11 032 10 074 7 873 11 866 7 873 9 190 8 862 11 866 12 320 13 445 - 

  растеж, % -23.0 95.9 9.1 67.2 14.2 9.1 13.3 -14.1 28.9 11.6 7.0 11.3 20.8 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 14 426 16 534 20 285 19 224 20 133 20 285 21 360 20 285 19 568 19 748 21 360 21 632 21 749 22 442 

Покритие на паричната база  % 162.9 165.1 144.3 174.6 163.7 144.3 171.9 144.3 150.5 150.7 171.9 170.7 176.0 179.6 

Покритие на вноса месеци 6.1 6.4 8.1 8.1 8.3 8.6 8.6 8.5 8.3 8.4 9.1 9.3 9.4 - 

Покритие на краткосрочния външен дълг % 150.9 166.0 256.6 244.0 254.5 257.3 283.6 257.3 248.1 256.3 283.5 285.5 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 17.5 15.1 15.6 11.5 9.4 15.6 10.1 15.6 11.4 11.8 10.1 13.3 14.2 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.9 1.1 8.8 2.5 2.1 8.8 6.0 8.8 6.6 7.1 6.0 8.0 8.1 - 

Депозити растеж, % 9.4 -0.5 8.2 1.4 0.6 8.2 4.9 8.2 5.5 6.2 4.9 7.0 7.3 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 0.2 -8.2 -1.2 -9.8 -10.0 -1.2 -2.1 -1.2 -1.4 -1.4 -2.1 -1.6 -0.9 - 

Кредит към нефинансовите предприятия растеж, % 0.1 -11.6 -1.7 -14.5 -14.6 -1.7 -2.7 -1.7 -2.0 -2.0 -2.7 -2.2 -1.1 - 

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

Лихвен процент по кредити5 % 8.4 7.9 7.0 7.2 7.0 6.2 6.5 5.7 6.8 6.3 6.4 6.4 5.6 - 

Лихвен процент по депозити6 % 3.3 2.6 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.1 0.8 0.9 0.8 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.42 1.61 1.79 1.75 1.75 1.79 1.72 1.79 1.79 1.80 1.72 1.72 1.75 1.76 

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

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 88.1 92.5 77.2 80.6 77.8 77.2 76.3 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 23.3 22.8 21.6 - - - 

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

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 536 365 609 -206 1 163 -462 312 48 173 -5 144 -93 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 1.3 0.9 1.4 0.9 1.2 1.4 1.8 4.6 2.0 2.4 1.8 2.3 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 933 -2 777 -1 917 -420 -283 -697 -218 -240 42 -93 -166 -101 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -7.0 -6.5 -4.3 -5.0 -4.4 -4.3 -3.6 -4.3 -3.8 -3.5 -3.5 -3.4 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 218 21 026 22 184 5 693 5 681 5 589 5 131 1 756 1 651 1 683 1 797 1 866 - - 

  растеж, % 7.8 -0.9 5.5 9.3 -0.9 1.3 -1.7 5.2 1.4 2.0 -7.5 -2.4 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 150 23 803 18 362 6 112 5 965 6 286 5 349 1 996 1 610 1 776 1 963 1 967 - - 

  растеж, % 2.0 -1.4 -22.9 4.7 -4.9 0.7 -6.8 -2.3 -8.2 -7.2 -5.3 -6.0 - - 

Капиталова сметка млн. евро 469 960 1 418 440 301 387 569 209 115 80 374 -30 - - 

Финансова сметка млн. евро 1 419 -2 087 -939 189 143 115 62 541 1 030 202 -1 170 -597 - - 

Нетни преки чуждестранни инвестиции млн. евро -1 243 -877 -1 516 -405 -572 21 -357 133 -88 -175 -94 -55 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 161 1 871 -13 -1 059 -470 138 1 137 158 37 33 1 067 -79 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 703 2 175 -4 535 -931 75 -952 641 -349 657 -35 20 531 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро -532 1 807 3 730 481 980 148 927 -318 -790 15 1 702 244 - - 

 

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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