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Ревизия на данните за БВП  

На 11 октомври 2016 г. НСИ публикува ревизи-
рани данни за БВП за периода от 2000 г. до 
второто тримесечие на 2016 г. Ревизиите се 
дължат най-вече на внедряване на методоло-
гически подобрения в оценките за БВП по от-
ношение на резерви поставени от Европейска-
та комисия, като например преразглеждане на 
метода за постоянна инвентаризация за изчис-
ляване потреблението на основен капитал на 
непазарните единици. Друга част от ревизиите 
се дължат на наличност на годишни данни от 
изчерпателната статистическа отчетност и ба-
лансиране на таблиците „Ресурс-Използване“. 
След корекциите, реалният растеж на БВП за 
2015 г. е повишен от 3% на 3.6%, а за първото 

полугодие на 2016 г.  от 3% на 3.5%.. 

 

 

 

 

 

Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отчете подобре-

ние през август. Производството и оборотът в про-

мишлеността, както и продажбите на дребно регист-

рираха повишение на годишна база, докато пониже-

нието при индекса на строителната продукция се за-

бави съществено. 

Доверието на потребителите се повиши през септем-

ври поради по-оптимистични очаквания по отноше-

ние на икономическата ситуация в страната, докато 

общият индикатор за бизнес климата остана на ни-

вото си от август. 

Регистрираната безработица се понижи до 7.8% към 

края на септември под влияние на увеличения брой 

хора, започнали работа предимно на първичния тру-

дов пазар. 

Потребителските цени в страната се понижиха сред-

но с 0.7% през септември спрямо предходния месец 

почти изцяло по линия на по-ниските цени в сферата 

на услугите. Годишният темп на инфлация се запази 

на -1.1%, като отрицателната базисна инфлация отче-

те известно нарастване до -0.5% на годишна база. 

Балансът по текущата сметка достигна излишък от 

2.8% от прогнозния БВП за първите седем месеца на 

2016 г., след като негативната динамика по доходни-

те статии бе компенсирана от благоприятното разви-

тие на търговията със стоки и услуги през юли. 

Салдото по консолидирания бюджет към края на 

август бе в размер на 3.3 млрд. лв. на касова основа 

(3.7% от прогнозния БВП). Общата стойност на прихо-

дите и помощите, постъпили за периода от началото 

на годината, бе със 7.1% по-висока спрямо същия 

период на предходната година, докато размерът на 

общите разходи намаля с 5.6%.  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Оборотът на промишлените предприятия 1  отчете 

повишение от 6% на годишна база през август в ре-

зултат на благоприятната динамика при промишле-

ните продажби за износ, които нараснаха с 15.5% 

(граф. 1). Положителното развитие обхвана по-

голямата част от отраслите, като производството на 

хранителни продукти имаше най-голям принос за 

отчетения растеж. Производството на основни ме-

тали – отрасълът с най-голям дял в промишлените 

продажби за износ, също отчете ръст за първи път от 

месец юли 2015 г. В същото време, спадът при оборо-

та за вътрешния пазар се забави до 0.1% на годишна 

база при понижение от 5.2% през предходния месец. 

Въпреки че преработващата промишленост отчете 

растеж, спадът при производството и разпределе-

нието на електрическа и топлинна енергия очерта 

общата динамика. 

Промишленото производство се повиши с 5.5% на 

годишна база, подкрепено от възходящата динамика 

при промишлените продажби за износ. Основен при-

нос за отчетения растеж имаше производството на 

хранителни продукти и производството на ме-

тални изделия, без машини и оборудване. 

Спадът при индекса на строителната продукция се 

забави до 5.6% на годишна база през август при го-

дишен спад от 15.9% през юли (граф. 2). Понижението 

както при сградното, така и при гражданското 

строителство се забави до съответно 4.3% и 7%. 

Растежът при продажбите на дребно достигна 5.5% 

през август в сравнение със същия период на пред-

ходната година. Търговията на дребно с фармацев-

тични и медицински стоки и козметика отчете най-

голям ръст от 11.3%, следвана от търговията с хра-

ни, напитки и тютюневи изделия и продажбите на 

текстил, облекло, обувки и кожени изделия, които 

 Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Доверие на потребителите и потребление на  
домакинствата  

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

Източник: Евростат, НСИ, МФ 

                                                           
1
 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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нараснаха съответно с 9% и 8.4%. Единствено про-

дажбите в неспециализирани магазини се понижиха 

с 0.5% на годишна база. 

След известно влошаване през август, доверието на 

потребителите се повиши през септември поради по-

оптимистични очаквания по отношение на икономи-

ческата ситуация в страната и финансовото състояние 

на домакинствата (граф. 3). 

Общият индикатор за бизнес климата през септемв-

ри остана на нивото си от август (граф. 4 и 5). Влоша-

ването на оценките в услугите бе компенсирано от 

по-благоприятни развития в останалите сектори. Ос-

новната причина за понижението на бизнес климата 

в услугите бе изместване на оценките и очакванията 

на мениджърите за бизнес състоянието на предприя-

тията от „по-добро” към запазване на „същото”. В 

същото време оценките на анкетираните в търговията 

на дребно и строителството за настоящата ситуация 

бяха по-оптимистични. Предприемачите в строителс-

твото отбелязаха нарастване на поръчките, най-вече в 

гражданското строителство. В промишлеността също 

бе регистрирано подобрение на очакванията. 

 

 

ПАЗАР НА ТРУДА  

Регистрираната безработица се понижи до 7.8% към 

края на септември под влияние на увеличения брой 

хора, започнали работа предимно на първичния тру-

дов пазар. Низходящата тенденция в нивото на без-

работица беше устойчива през цялото трето тримесе-

чие, докато очакванията на потребителите за негова-

та динамика през следващите дванадесет месеца 

показаха повишение през юли в сравнение с април 

(граф. 6). Последното вероятно отразява обичайното 

сезонно покачване в нивото на регистрираната без-

работица в края на годината и началото на следваща-

та, но на годишна база очакванията следваха тенден-

ция на подобрение. 

 

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 5: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 

 

 

Граф. 6: Регистрирана безработица (%) и очаквания на 
потребителите за следващите дванадесет  
месеца (баланс) 

 
Източник: АЗ, НСИ 
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ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени в страната се понижиха сред-

но с 0.7% през септември спрямо предходния месец 

почти изцяло по линия на по-ниските цени в сферата 

на услугите. Това от своя страна се дължеше на поев-

тиняване при три основни подкомпонента в тази гру-

па, а именно: понижението на цените за междуна-

родните полети с 8.2% спрямо август, на комплексни-

те услуги за почивка – с 15.7%, и за настаняване в 

курортните комплекси – с 22%. Общият им принос за 

понижението на общия индекс през месеца се оце-

нява на -0.66 пр.п. Това може да бъде обяснено най-

вероятно с нарасналата конкуренция сред родните 

хотелиери да привлекат и задържат в страната бъл-

гарските туристи по време на двата дълги уикенда 

във връзка с официалните празници през септември. 

Годишният темп на инфлация се запази на -1.1% 

през септември (граф. 7), след като базисната инфла-

ция2 отчете известно ускорение до -0.5% на годишна 

база, а отрицателният принос на енергийните стоки 

продължи да се свива. 

Цените на основните суровини, търгувани на между-

народните пазари, продължиха възстановяването си 

(граф. 8). Годишният спад в цените на петрола сорт 

„Брент“ се сви до 2.2% в евро през септември, а нее-

нергийните стоки отчетоха поскъпване с 2.6% спрямо 

съответния месец на 2015 г. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През юли износът възлезе на 2.1 млрд. евро и за първи 

път през 2016 г. отчете нарастване на годишна база 

(5.5%). Вносът на стоки бе 2.13 млрд. евро, като за осми 

пореден месец остана под стойността си от 2015 г. Така 

по търговския баланс за юли бе регистриран минима-

лен дефицит от 32.8 млн. евро, а натрупаното от нача-

лото на годината отрицателно салдо възлезе на 1.9% от 

БВП, при 3.2% дефицит за същия период на 2015 г. 

Граф. 7: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 8: Международни цени на основни суровини  
в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

Граф. 9: Износ, оборот от износ и очаквания 

(млрд. евро)  

 
* Баланс от статистика за бизнес наблюдение 

Източник: НСИ, БНБ 

                                                           
2
  От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни 
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Както износът, така и вносът на услуги през месец 

юли се понижиха с двуцифрени темпове на годишна 

база. Общата динамика бе водена от номинални спа-

дове в търговията с транспортни и други услуги. Из-

носът на услуги от подстатията Пътуване нарасна със 

17.5% спрямо юли 2015 г., при отчетено от НСИ нарас-

тване на броя посещения на чужденци с 14.7%  в т.ч. 

повишение на посещенията от страни-членки на ЕС с 

20.2% на годишна база и на тези от Руската федера-

ция  с 18.8%. Излишъкът по статията Услуги за пери-

ода януари-юли възлезе на 3.8% от БВП, изравнявай-

ки се с нивото си за същия период на 2015 г. По от-

ношение на Първичния и Вторичния доход, баланси-

те и по двете статии се влошиха на годишна база през 

месеца, отразявайки по-ниски трансфери от ЕС към 

сектор Държавно управление и нарастване на изпла-

тения инвестиционен доход към нерезиденти. Въп-

реки това негативната динамика по доходните статии 

бе компенсирана от благоприятното развитие на тър-

говията със стоки и услуги и за първите седем месеца 

на 2016 г. балансът по текущата сметка достигна из-

лишък от 513.4 млн. евро (2.8% от прогнозния БВП), 

при положителен баланс от 0.9% от БВП за същия 

период на предходната година. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви нараснаха с 0.8% 

на месечна база и в края на септември достигнаха 

23.5 млрд. евро. С най-голям принос за месечното 

изменение бяха банковите резерви и позицията 

Сметки на други депозанти, които нараснаха съот-

ветно с 2% и 13%. Същевременно депозитът на пра-

вителството в БНБ се сви с 1% спрямо края на август. 

На годишна база валутните резерви запазиха темпа 

си на нарастване от предходния месец от 16.7%. Пра-

вителственият депозит и парите в обращение остана-

ха основният двигател на годишния растеж на общия 

индикатор. 

Кредитът за частния сектор отбеляза положителен 

годишен растеж от 0.1% в края на август за първи път 

от ноември 2015 г. (граф. 14), а основен принос за 

това имаха кредитите за домакинствата. Жилищните 

Граф. 10: Текуща сметка по компоненти 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 11: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

Граф. 12: Принос към годишния растеж на депозитите 
по институционални сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 
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кредити леко ускориха растежа си от 0.6% на годишна 

база в края на юли до 0.8% в края на август, а годиш-

ният спад при потребителските кредити се забави от 

1.1% до 0.7%. Кредитът за нефинансови предприятия 

ускори годишния си спад от 0.6% до 0.9% за периода 

поради тенденцията на намаление при овърдрафта и 

лошите и преструктурирани кредити. В същото време, 

положителното развитие при редовните кредити се 

запази във всички матуритетни сегменти на корпора-

тивния кредит, като най-голямото нарастване на го-

дишна база бе при кредитите до 1 г. и тези в сегмента 

от 1 до 5 години. Спадът при лошите и преструктури-

рани кредити се ускори до 10.3% на годишна база, 

което доведе до леко свиване на дела им в общия 

размер на кредитите за нефинансови предприятия и 

домакинства до 16.8% в края на август при 16.9% ме-

сец по-рано. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия се понижи с 56 б.т. през 

август и достигна исторически минимум (Табл. 1). 

Месечният обем на новоотпуснатите корпоративни 

кредити бе с 44.5% повече спрямо година по-рано. В 

същото време, цената на новите жилищни и потреби-

телски кредити отчете минимално месечно нараства-

не, съответно с 1 и 7 б.т. 

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

  
август  
2015 

юли 
 2016 

август 
2016 

Нефинансови предприятия 6.19 4.94 4.38 

Потребителски кредити 10.68 9.86 9.93 

Жилищни кредити 5.63 4.93 4.94 

 

Среднопретеглените лихвени проценти по срочни 

депозити в евро и щатски долари нараснаха през 

август, съответно с 6 и 16 б.т., докато по тези в лева 

бе отбелязано минимално понижение под 1 б.т. Об-

щият месечен обем на новите срочни депозити през 

август нарасна с 26.4% и достигна 1.58 млрд. лв., кое-

то бе с 1.3% повече спрямо година по-рано. 

 

Граф. 13: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 14: 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 

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

  
август 
2015 

юли 
 2016 

август 
2016 

Потребителски кредити 11.69 10.84 10.86 

Жилищни кредити 6.15 5.42 5.42 

* 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 
домакинства, % 

  
август 
2015 

юли 
 2016 

август 
2016 

Лева 1.25 0.79 0.78 

Евро 1.12 0.60 0.67 

Щатски долари 0.77 0.46 0.62 
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Салдото по консолидирания бюджет към края на 

август бе в размер на 3.3 млрд. лв. на касова основа 

(3.7% от прогнозния БВП). Реализиран бе излишък по 

националния бюджет и по сметката за европейски 

средства, съответно в размер на 2.2% и 1.6% от БВП. 

Общата стойност на приходите и помощите, постъ-

пили по консолидирания бюджет за периода от нача-

лото на годината, бе със 7.1% по-висока спрямо съ-

щия период на предходната година, докато размерът 

на общите разходи намаля с 5.6% на годишна база. 

Динамиката на приходите се свързва с увеличението 

на постъпленията от косвени данъци с 8.8%, от преки 

данъци – с 9.1% и социални осигуровки – съответно с 

5.4%. Принос към нарастването имаха и неданъчните 

приходи, които бяха с 13.7% по-високи, компенси-

райки изцяло отчетеното през периода намаление на 

постъпленията от помощи със 7.4% спрямо същия 

период на миналата година. Намалението на общите 

разходи бе продиктувано най-вече от по-ниската 

стойност на капиталовите разходи, които спаднаха с 

над 50% на годишна база. Бюджетните разходи за 

социално и здравноосигурителни вноски се увеличи-

ха слабо с 0.9%, а тези за заплати и възнаграждения 

на персонала  с 3.9%. Социалните разходи също на-

раснаха с 4.1%, а изплатените субсидии бяха със 7.7% 

по-високи. 

Към края на август фискалният резерв бе на стойност 

14.5 млрд. лв., като остана близо до нивото от края на 

юли. 

Не бяха реализирани големи промени и по отноше-

ние размера на държавния дълг (вкл. държавнога-

рантирания дълг), който възлезе на стойност 26.7 

млрд. лв. (30% от прогнозния БВП) в края на месеца. 

Вътрешният дълг бе в размер на 7.8% от БВП, а външ-

ният – 21.6% от БВП. Съотношението на държавнога-

рантирания дълг-към-БВП бе 0.6%.  

 

 

 

 

Граф. 15: Изменение на бюджетните приходи и разходи  
за периода януари-август на съотв. година 

(%, на год. база)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 III'15 IV'15 I'16 II'16 03’16 04’16 05’16 06’16 07’16 08’16 09’16 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 0.9 1.3 3.6 3.8 3.6 3.6 3.5 - - - - - - - 

Потребление растеж, % -1.9 2.2 3.8 5.5 6.7 0.6 0.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 0.3 3.4 2.7 3.4 7.4 1.4 -0.3 - - - - - - - 

Износ растеж, % 9.6 3.1 5.7 1.9 2.1 3.0 4.6 - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.3 5.2 5.4 2.5 4.6 0.9 2.8 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 3.3 4.8 -6.8 -4.2 -13.4 0.5 -0.7 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 2.0 0.3 4.2 6.3 2.1 4.4 0.0 - - - - - - - 

Услуги растеж, % -0.5 1.7 3.3 4.9 1.8 2.5 3.7 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 3.6 0.1 7.5 0.8 19.6 7.5 10.2 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % -0.1 1.8 2.9 2.8 2.3 2.9 1.1 4.1 1.2 -2.1 4.0 -0.5 5.5 - 

Оборот в промишлеността растеж, % -1.0 0.0 1.7 -3.2 -1.1 -2.8 -3.7 -5.4 -7.1 -5.5 1.5 -2.6 6.0 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 3.8 10.2 1.0 -1.0 0.7 3.7 4.8 6.4 5.7 3.1 5.5 1.8 5.5 - 

Строителна продукция растеж, % -3.7 7.0 2.4 1.0 1.2 -7.3 -11.6 -7.0 -9.4 -11.8 -13.4 -15.9 -5.6 - 

Общ бизнес климат баланс 13.0 15.9 20.3 21.2 20.1 20.9 22.5 22.2 18.9 23.9 24.8 23.9 23.5 23.6 

Промишленост баланс 15.6 18.2 22.9 22.0 22.4 24.6 21.8 26.9 18.8 22.9 23.7 23.8 24.5 25.5 

Търговия на дребно баланс 19.7 24.0 27.6 30.1 30.3 28.3 34.8 29.9 29.6 36.9 37.8 37.6 35.7 36.3 

Строителство баланс 2.0 7.3 15.2 18.0 14.8 15.0 19.0 15.4 15.1 21.8 20.0 21.3 18.3 19.7 

Услуги баланс 12.2 11.7 12.7 14.0 10.5 12.4 15.4 11.8 12.5 14.9 18.8 13.1 14.4 10.8 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност (15+) % 53.9 54.1 54.1 54.9 53.9 53.1 53.8 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 46.9 48.0 49.1 50.3 49.7 48.5 49.5 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % -0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.9 1.5 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 12.9 11.4 9.1 8.3 7.9 8.6 8.0 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.3 11.2 10.1 9.3 9.8 10.0 8.8 9.9 9.3 8.7 8.4 8.2 8.0 7.8 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.0 8.8 8.0 8.0 7.3 7.6 6.9 7.2 7.9 7.8 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 5.6 7.7 9.9 9.0 9.1 8.5 10.2 9.0 10.0 10.7 9.9 - - - 

Производителност на труда  
(БВП на зает) 

растеж, % 1.7 1.2 2.6 2.9 2.5 2.1 1.4 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 7.8 3.9 -1.1 -0.9 2.7 4.1 7.1 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 7.0 4.4 -0.7 -2.5 1.1 6.7 5.4 - - - - - - - 

—Инфлация                

Индекс на потребителските цени растеж, % 0.9 -1.4 -0.1 0.0 -0.5 -0.7 -1.9 -1.5 -2.2 -2.0 -1.3 -0.2 -0.3 -0.6 

Хармонизиран индекс на  
потребителски цени (ХИПЦ) 

растеж, % 0.4 -1.6 -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -2.3 -1.9 -2.5 -2.5 -1.9 -1.1 -1.1 -1.1 

Цени на производител на  
вътрешния пазар 

растеж, % -1.3 -0.9 -1.7 -1.5 -3.6 -3.7 -4.3 -4.1 -4.1 -4.5 -4.2 -3.8 -2.7 - 

Цени на производител на  
международния пазар 

растеж, % -2.1 -1.8 -2.4 -3.9 -5.0 -6.6 -6.7 -8.1 -7.3 -7.8 -5.0 -5.2 -2.7 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 28 981 29 409 32 200 24 162 32 200 9 097 17 709 9 097 12 170 14 852 17 709 20 549 23 015 - 

Общо разходи млн. лв. 30 430 32 482 34 685 23 530 34 685 7 234 14 638 7 233 9 819 12 079 14 638 17 270 19 698 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 934 955 946 624 946 254 397 254 295 357 397 467 536 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 448 -3 073 -2 485 633 -2 485 1 862 3 071 1 864 2 351 2 774 3 071 3 279 3 317 - 

  % от БВП -1.8 -3.7 -2.8 0.7 -2.8 2.1 3.5 2.1 2.6 3.1 3.5 3.7 3.7 - 

Държавен и държавногарантиран дълг млн. лв. 14 893 22 753 23 300 23 494 23 300 26 675 26 683 26 675 26 665 26 709 26 683 26 704 26 688 - 

  % от БВП 18.1 27.2 26.3 26.5 26.3 30.0 30.0 30.0 30.0 30.1 30.0 30.0 30.0 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2013 2014 2015 III'15 IV'15 I'16 II'16 03’16 04’16 05’16 06’16 07’16 08’16 09’16 

Фискален резерв4 млн. лв. 4 681 9 170 7 873 10 074 7 873 11 866 14 132 11 866 12 320 13 445 14 132 14 504 14 497 - 

  растеж, % -23.0 95.9 9.1 14.2 9.1 7.0 28.1 7.0 11.3 20.8 28.1 29.6 30.7 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 14 426 16 534 20 285 20 133 20 285 21 360 22 442 21 360 21 632 21 749 22 442 23 104 23 308 23 494 

Покритие на паричната база  % 162.9 165.1 144.3 163.7 144.3 171.9 179.6 171.9 170.7 176.0 179.6 178.4 176.9 176.2 

Покритие на вноса месеци 6.1 6.4 8.1 8.3 8.6 8.6 9.4 9.1 9.3 9.4 9.7 10.0 - - 

Покритие на краткосрочния външен дълг % 150.9 166.0 256.6 254.5 257.3 283.5 295.0 283.5 285.6 286.8 295.0 304.7 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 17.5 15.1 15.6 9.4 15.6 10.1 15.0 10.1 13.3 14.2 15.0 14.8 14.5 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.9 1.1 8.8 2.1 8.8 6.0 8.9 6.0 8.0 8.1 8.9 8.6 8.9 - 

Депозити растеж, % 9.4 -0.5 8.2 0.6 8.2 4.9 8.2 4.9 7.0 7.3 8.2 8.0 8.2 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 0.2 -8.2 -1.2 -10.0 -1.2 -2.1 -0.6 -2.1 -1.6 -0.9 -0.6 0.0 0.1 - 

Кредит към нефинансовите предприятия растеж, % 0.1 -11.6 -1.7 -14.6 -1.7 -2.7 -1.5 -2.7 -2.2 -1.1 -1.5 -0.6 -0.9 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -0.2 -1.6 -1.3 -1.4 -1.3 -1.5 -0.7 -1.5 -1.4 -1.0 -0.7 -0.4 0.1 - 

Лихвен процент по кредити5 % 8.4 7.9 7.0 7.0 6.2 6.5 5.8 6.4 6.4 5.6 5.4 5.6 5.3 - 

Лихвен процент по депозити6 % 3.3 2.6 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 - 

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

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

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 87.9 92.0 75.3 75.9 75.3 76.6 76.8 76.6 77.8 77.2 76.8 76.8 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.9 25.3 23.1 23.0 23.1 21.7 21.8 21.7 21.4 21.6 21.8 21.7 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 41.8 40.3 37.1 37.0 37.1 36.7 36.7 36.7 36.2 36.6 36.7 36.7 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 536 35 172 1 045 -782 267 513 128 -134 0 647 513 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 1.3 0.1 0.4 1.1 0.4 0.8 2.5 0.7 1.2 1.1 2.3 2.4 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 933 -2 777 -2 622 -474 -1 011 -351 -464 -217 -141 -205 -119 -33 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -7.0 -6.5 -5.9 -5.8 -6.4 -5.7 -5.6 -5.2 -5.0 -5.1 -5.1 -4.6 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 218 21 026 21 919 5 578 5 382 5 132 5 449 1 798 1 774 1 736 1 939 2 099 - - 

  растеж, % 7.8 -0.9 4.2 -2.7 -2.4 -2.1 -4.7 -8.1 -7.5 -5.9 -0.7 5.5 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 150 23 803 18 678 6 052 6 392 5 484 5 914 2 015 1 915 1 941 2 058 2 132 - - 

  растеж, % 2.0 -1.4 -21.5 -3.5 2.4 -6.5 -5.1 -4.9 -10.8 -2.3 -2.1 -5.0 - - 

Капиталова сметка млн. евро 469 960 1 422 301 391 561 247 369 20 86 141 122 - - 

Финансова сметка млн. евро 1 419 -2 090 -583 191 354 -96 -211 -1 232 -624 237 175 -95 - - 

Нетни преки чуждестранни инвестиции млн. евро -1 243 -882 -1 596 -612 -30 -395 -211 -107 -97 -166 -186 -36 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 161 1 871 40 -457 179 1 175 -126 1 099 -67 -1 -58 -67 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 703 2 170 -4 418 3 -766 486 534 -32 582 80 -128 -65 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро -532 1 807 3 730 980 148 927 904 1 702 244 119 541 661 - - 

 
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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