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Акценти 

Растежът на БВП за четвъртото тримесечие на 2016 г. 

бе 3.5% на годишна база, като за цялата 2016 г. нарас-

тването на българската икономика достигна 3.4%. 

Положителен принос за растежа през тримесечието 

имаше както вътрешното търсене, така и нетният из-

нос. От страна на предлагането, брутната добавена 

стойност нарасна с 3.4%. 

Краткосрочната бизнес статистика показа смесени 

сигнали в началото на 2017 г., след като промишлено-

то производство и продажби се забавиха, спадът при 

строителната продукция се сви, а търговията на дреб-

но нарасна през януари. Потребителското доверие 

също се повиши през февруари по линия на подобре-

ните очаквания за икономическата ситуация и финан-

совото състояние на домакинствата, докато общият 

индикатор за бизнес климата намаля поради влоша-

ване на оценките в търговията на дребно и промиш-

леността. 

Броят на заетите (ЕСС 2010) се увеличи с 0.6% на го-

дишна база през четвъртото тримесечие на 2016 г., 

подкрепен от положителното развитие в услугите и 

промишлеността. Коефициентът на регистрираната 

безработица бе 8.2% през януари и февруари. 

Повишаването на икономическата активност в стра-

ната и разкриването на работни места спомогна за 

нарастване на производителността на труда с 2.9% на 

годишна база в реално изражение през четвъртото 

тримесечие на 2016 г. Темпът на нарастване на ком-

пенсацията на един нает продължи да се забавя и 

отчете най-ниския си годишен растеж от 0.8% за це-

лия период от 2009 г. насам. Динамиката на доходите 

и производителността се отрази в намаление на но-

миналните разходи за труд на единица продукция с 

2% на годишна база. 

Годишният темп на инфлация се ускори до 0.9% през 

февруари основно по линия на продължаващото въз-

становяване при международните цени на петрола и 

свързаното с това повишение на вътрешните цени на 

горивата. Отрицателният темп на базисната инфлация 

се забави до -0.3% на годишна база. 

Излишъкът по текущата сметка нарасна почти 9.5 

пъти до 1.8 млрд. евро (3.8% от БВП) към декември 

2016 г., след като подобрение бе наблюдавано при 

търговския дефицит и отрицателната стойност по 

първичния доход, а излишъкът при услугите нарасна 

на годишна база. Балансът по финансовата сметка 

отчете нетен приток от 368.7 млн. евро през 2016 г. 

Преките чуждестранни инвестиции спаднаха с 34.5% 

за годината до 1.1 млрд. евро (2.3% от БВП).  

По предварителни данни на касова основа, бюджет-

ният излишък по консолидираната фискална прог-

рама в края на януари 2017 г. възлезе на 884.2 млн. 

лв. (0.9% от прогнозния БВП). Излишъкът бе форми-

ран от превишение на приходите над разходите както 

по националния бюджет, така и по европейските 

средства, съответно в размер на 0.8% и 0.1% от прог-

нозния БВП.  
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН  
ПРОДУКТ   

Растежът на БВП за четвъртото тримесечие на 2016 г. 

бе 3.5%1 на годишна база, като за цялата 2016 г. на-

растването на българската икономика достигна 3.4%. 

Положителен принос за растежа през последните три 

месеца на 2016 г. имаше както вътрешното търсене, 

така и нетният износ, съответно от 1.5 и 2 пр.п. (граф. 

1). Частното потребление достигна най-високия си 

растеж за годината, като се повиши с 3%, подкрепено 

от положителните развития на пазара на труда и по-

добряването на потребителското доверие. По-

високите правителствени разходи през последното 

тримесечие доведоха до нарастване на публичното 

потребление със 7.1%. В същото време публичните 

капиталови разходи спаднаха и инвестициите в осно-

вен капитал намаляха със 7.4% в сравнение с послед-

ното тримесечие на 2015 г. Въпреки по-високото вът-

решно търсене, нарастването на вноса се забави 

спрямо третото тримесечие и достигна 2.8%. Това за-

бавяне най-вероятно се дължи на по-слабо търсене от 

страна на експортно ориентираните отрасли, тъй като 

нарастването на износа от 6.4% също бе по-ниско от 

това през предходното тримесечие. 

От страна на предлагането, брутната добавена стой-

ност (БДС) през четвъртото тримесечие нарасна с 

3.4%. Добавената стойност в селското стопанство се 

увеличи с 6.3%, а растежът в промишлеността се уско-

ри до 4.8%. От страна на услугите, основните дейности 

с положителен принос за нарастването на БДС бяха 

търговия; транспорт; ресторантьорство и хоте-

лиерство (+1.2 пр.п.) и операции с недвижими имоти 

(+0.8 пр.п.). 

КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Растежът на оборота на промишлените предприятия2 

се забави до 5.9% на годишна база през януари в ре-

зултат на по-слабото представяне на промишлените 

 Граф. 1: Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Потребление и доход 

(%, на год. база) 

 
*Разполагаемият доход на домакинствата представлява сума от компен-
сация на наетите, смесен доход, получени трансфери (пенсии, помощи, 
доход от чужбина), като са извадени текущите данъци върху дохода и 
имуществото и платените осигурителни вноски. Разполагаемият доход на 
домакинствата по постоянни цени е получен от този по текущи цени, 
коригиран с дефлатора на потреблението на домакинствата. 

Източник: НСИ, МФ 

Граф. 3: Приноси за растежа на БДС 

 
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 изменението 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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продажби за износ (граф. 4). Оборотът за външния 

пазар нарасна с 9.6% на годишна база при годишен 

ръст от 28% в края на 2016 г. Отчетената низходяща 

динамика се дължеше предимно на негативното раз-

витие при производството на метални изделия, без 

машини и оборудване. В същото време, производст-

вото на основни метали, което има най-голям дял в 

продажбите за износ, продължи да нараства и имаше 

основен принос за растежа. Повишението при оборота 

за вътрешния пазар достигна 3.2% на годишна база, 

подкрепен от благоприятното развитие при енергий-

ните продукти. 

Ръстът при промишленото производство се забави до 

1.7% на годишна база през януари в резултат на неб-

лагоприятното развитие при промишлените продажби 

за износ, най-вече при производството на метални 

изделия, без машини и оборудване. Междувременно, 

производството на основни метали и производст-

вото и разпределението на електрическа и топлин-

на енергия имаха основен принос за отчетения рас-

теж. 

Понижението при индекса на строителната продук-

ция се сви до 4.9% на годишна база през януари пора-

ди забавяне на спадовете както при сградното, така и 

при гражданското строителство (граф. 5). Сградно-

то строителство се понижи с 1.8% на годишна база 

(при 6.2% през декември), докато спадът при граж-

данското строителство достигна 8.3% (при 17.5% през 

декември). 

Продажбите на дребно нараснаха с 4.5% през януари 

в сравнение със същия период на предходната годи-

на. Търговията на дребно с компютърна и комуника-

ционна техника отчете най-голям ръст от 25.3%, след-

вана от търговията с фармацевтични, медицински 

стоки и козметика и продажбите на текстил, об-

лекло, обувки и кожени изделия, които нараснаха съ-

ответно с 12.8% и 11.9%. Единствено продажбите на 

дребно на автомобилни горива и смазочни матери-

али и търговията с битова техника, мебели и други 

стоки за бита отчетоха понижение, съответно с 9.1% 

и 2.7%. 

Индикаторът за доверието на потребителите се по-

виши през февруари поради подобрени очаквания по 

отношение на икономическата ситуация в страната и 

финансовото състояние на домакинствата (граф. 6). 

Граф. 4: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 5: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 6: Доверие на потребителите (баланс) и динами-
ка по компоненти (пр.п.) 

(пр.п.) 

 
Източник: Евростат 
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Инфлационните очаквания бяха по-изразени, докато 

тези за безработицата бяха умерени. 

Общият индикатор за бизнес климата намаля с 0.4 

пункта през февруари (граф. 7 и 8) поради влошаване 

на оценките в търговията на дребно и промишленост-

та. Според тях текущото бизнес състояние на предп-

риятията и в двата сектора е неблагоприятно, но очак-

ванията на предприемачите са оптимистични. В строи-

телството бе регистрирано намаление на поръчките, 

но очакванията за строителната дейност през следва-

щите три месеца са благоприятни. Очакванията за 

търсенето на услуги също се подобриха. 

ПАЗАР НА ТРУДА,  
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И  
ДОХОДИ  

Броят на заетите (ЕСС 2010) се увеличи с 0.6% на го-

дишна база през четвъртото тримесечие на 2016 г., 

подкрепен от положителното развитие в услугите и 

промишлеността. Темпът на нарастване на заетостта в 

услугите от 1.8% остана близък до този, отбелязан 

през предходните три месеца (2.2%), като беше подк-

репен от ускорената икономическа активност във 

всички под-дейности на сектора. Единствено в отрас-

лите финансови и застрахователни дейности, опе-

рации с недвижими имоти и държавно управление, 

образование и здравеопазване броят на заетите оста-

на около нивото си от съответния период на предход-

ната година. През последните три месеца на 2016 г. 

промишлеността реализира растеж на новосъздаде-

ния доход от почти 5% в реално изражение, което 

беше съпроводено и с ускорено разкриване на работ-

ни места. Независимо от увеличената продукция в 

селското стопанство за второ поредно тримесечие, 

броят на заетите продължи да намалява, макар и по-

бавно в сравнение с третото тримесечие, поради ви-

сокия дял на самонаетите лица и тенденцията им на 

намаление. Слабата икономическа активност в строи-

телството беше съпроводена от спад на заетостта в 

сектора, като заедно със селското стопанство имаха 

ограничаващо влияние върху нарастването на заетите 

през последните три месеца на 2016 г. 

Производителността на труда през четвъртото триме-

сечие на 2016 г. отбеляза увеличение от 2.9% на го-

дишна база в реално изражение, в условията на по-

Граф. 7: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 8: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 

 

 

 

 

Граф. 9: Динамика на заетостта и приноси по сектори 

(пр.п., на год. база,) 

 
Източник: НСИ 
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вишаване на икономическата активност в страната и 

разкриване на работни места. Отраслите с най-висок 

принос за растежа на заетите, търговия, транспорт, 

хотелиерство и ресторантьорство и промишле-

ност, се характеризираха с ръст на производител-

ността над средния за икономиката, съответно с 3.5 и 

3.6%. По-голямо нарастване на производителността 

отбелязаха дейностите, при които се наблюдаваше 

задържане или спад на заетостта, като финансови и 

застрахователни дейности (4.1%), операции с недви-

жими имоти (8.3%) и селско стопанство (9.1%). Единс-

твено при строителството намалението на заетите не 

успя да компенсира значително по-голямото реално 

понижение на добавената стойност и производител-

ността на труда отбеляза намаление на годишна база. 

Темпът на нарастване на компенсацията на един нает 

продължи да се забавя и през четвъртото тримесечие 

достигна исторически най-ниския си годишен растеж 

от 0.8% за целия период от края на 2009 г. Това беше 

обусловено от наблюдаваното намаление в сектора на 

услугите и значителното забавяне в строителството в 

сравнение с предходните три тримесечия. В промиш-

леността растежът на компенсацията на един нает 

продължи да отбелязва двуцифрен темп (13.1%), сти-

мулиран от нарасналата икономическа активност в 

сектора, повишената производителност и търсенето 

на труд. 

Динамиката на доходите и производителността на 

труда през четвъртото тримесечие се отрази в нама-

ление на номиналните разходи за труд на единица 

продукция (РТЕП) за второ поредно тримесечие от 2% 

на годишна база. Спадът се реализира по линия на 

намалението в услугите и селското стопанство, докато 

в индустрията показателят продължи да отчита нарас-

тване. Повишението на номиналните РТЕП в промиш-

леността не се отрази негативно върху конкурентните 

позиции на експортно-ориентираните дейности, което 

се потвърди от устойчивия реален растеж на промиш-

леното производство и износа на стоки. 

Коефициентът на регистрираната безработица нарас-

на до 8.2% през януари 2017 г., като остана с 2 пр.п. 

по-нисък на годишна база. Входящият поток безра-

ботни се увеличи спрямо края на 2016 г. до 31.4 хил. 

души, а изходящият поток отбеляза намаление до 22.7 

хил. души под влиянието на сезонни фактори. През 

февруари динамиката на двата потока се обърна, като 

Граф. 10: Динамика на производителността на труда, 
компенсацията на един нает и номиналните РТЕП  

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 11: Входящ, изходящ поток и общ  
брой регистрирани безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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беше регистриран месечен спад при входящия поток 

до 26.7 хил. души, както и увеличение на изходящия 

поток до 26.9 хил. души. Последното бе свързано с 

повишението преди всичко на постъпилите на работа 

лица. Приблизително еднаквият размер на двата по-

тока се свързва с отчетения незначителен спад от 107 

души на общия брой на регистрираните безработни 

през февруари. Така нивото на безработица се запази 

практически без промяна на 8.2%. В сравнение с фев-

руари 2016 г. коефициентът на безработица бе с 1.8 

пр.п. по-нисък, а броят на безработните се понижи с 

18.2%. 

ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени според ХИПЦ не отчетоха про-

мяна през февруари спрямо предходния месец. Ме-

сечното поскъпване при храни и енергийни стоки, 

съответно с 0.3% и 0.9%, бе почти напълно компенси-

рано от понижение от 0.5% в цените на неенергийните 

нехранителни стоки (основно облекло и обувки и сто-

ки с дълготраен характер). 

Годишният темп на инфлация се ускори до 0.9% през 

февруари основно по линия на продължаващото възс-

тановяване при международните цени на петрола 

(граф. 12 и 13). Вследствие на това, горивата на вът-

решния пазар поскъпнаха с 12.9% на годишна база, а 

приносът им за изменението на общия индекс се оце-

нява на 0.8 пр.п. Отрицателният темп на базисната 

инфлация3 се забави до -0.3%. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Излишъкът по текущата сметка нарасна почти 9.5 

пъти на годишна база до 1.8 млрд. евро към декември 

2016 г., докато съотношението към БВП се повиши до 

3.8% при 0.4% от БВП година по-рано. Значително по-

добрение бе наблюдавано при търговския баланс, 

като износът нарасна с 3.3% на годишна база, а вносът 

спадна с 0.4%. Търговският дефицит се сви до 3.8% от 

БВП, при 5.8% от БВП през 2015 г. Низходящата ценова 

динамика през по-голямата част от годината ограничи 

Граф. 12: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

 
* Индексът на регулираните цени се изчислява чрез претегляне на 
съответните елементарни агрегати. 

Източник: НСИ, МФ 

Граф. 13: Международни цени на основни суровини  
 в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

 

Граф. 14: Компоненти на текущата сметка 

(млрд. евро)  

 
Източник: БНБ 

                                                           
3 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни.   
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номиналния растеж както на износа, така и на вноса, 

но ръстът в количествено изражение на износа бе 

достатъчно силен, за да доведе до номинално нараст-

ване. Наблюдаван бе ръст на търговията на годишна 

база със страните от ЕС, докато търговията със страни 

извън ЕС намаля през 2016 г. Първичният доход има-

ше много важен принос за нарастване на текущата 

сметка, след като отрицателната му стойност спадна с 

31.5% на годишна база, а съотношението към БВП 

намаля до 2.8% от БВП при 4.3% от БВП през 2015 г. 

Основна причина за подобрението на първичния до-

ход бе спадът на плащанията към нерезиденти. 

Излишъкът по статия услуги нарасна с 9.9% на годиш-

на база и достигна 7.1% от БВП в сравнение с 6.8% от 

БВП година по-рано. Водещ компонент за растежа на 

услугите бе подсметка пътувания, която нарасна с 

15.7% на годишна база. Броят на чужденците, посети-

ли България, се увеличи с 20.4% на годишна база, като 

посещенията с туристическа цел нараснаха с 19.9%, 

бизнес пътуванията – с 34%, докато посещенията с 

други цели (вкл. транзитно преминаващите) - с 15.8%. 

Най-голям принос към общото нарастване на посеще-

нията имаше броят на пътниците от други страни-

членки на ЕС. 

Балансът по финансовата сметка отчете нетен приток 

от 368.7 млн. евро през 2016 г. Отчетено бе пониже-

ние от 1.5% на годишна база, придружено от спад на 

преките чуждестранни инвестиции с 34.5% на годишна 

база до 1.1 млрд. евро (2.3% от БВП). 

Брутният външен дълг достигна 73.3% от БВП в края 

на 2016 г., спадайки с 636.1 млн. евро на годишна ба-

за. Размерът на ПЧИ и дългът на банковия сектор ос-

танаха почти непроменени, докато съотношението на 

задлъжнялостта към БВП и при двата сектора намаля 

поради ефекта от по-високия БВП в знаменателя. Дру-

гият частен дълг намаля с 4.1% на годишна база, пора-

ди разплащане на дългосрочни заеми от небанковите 

компании. Общият правителствен външен дълг нарас-

на след емисията на 1.99 млрд. евро през март 2016 г. 

Нетният външен дълг бе 6.1% от БВП спрямо 14.8% в 

края на 2015 г. Спадът на нетната задлъжнялост отра-

зяваше понижението на брутния дълг и натрупването 

на резервни активи на БНБ. 

 

Граф. 15: Пътувания на чужденци в България  
по страни  

(в хиляди) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 16: Брутен външен дълг по институционални  
сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 17: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 
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ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви нараснаха с 3.1% 

на месечна база до 23.8 млрд. евро в края на февруа-

ри. Банковите резерви бяха основният двигател на 

нарастването на общите валутни резерви, след като се 

увеличиха с 11% за месеца. Депозитът на правителст-

вото в централната банка също имаше положителен 

принос и отчете ръст от 3.2%. Най-забележим отрица-

телен принос имаха задълженията към други депо-

занти, които се понижиха с 47.2% спрямо януари. От-

четеното месечно нарастване на международните 

резерви спомогна за ускоряване на годишния им темп 

на растеж до 20.8% от 18.2% в края на предходния 

месец. Депозитът на правителството продължи да 

допринася в най-голяма степен за това с годишно уве-

личение от 88.9%, следван от банкнотите и монетите в 

обращение – с 12.4%. 

Кредитът за частния сектор през януари ускори рас-

тежа си до 3.1% на годишна база при 1.5% месец по-

рано (граф. 20). Положителен принос имаха както 

кредитите за нефинансови предприятия, така и тези за 

домакинства, които отбелязаха ръст съответно от 1.6% 

и 4.1% спрямо година по-рано. Годишният растеж на 

потребителските кредити също се ускори до 2.8%, 

след като излязоха от отрицателна територия през 

предходния месец. Ипотечните кредити регистрираха 

ръст от 1.8% спрямо съшия период на 2016 г. при 1.4% 

месец по-рано. През януари лошите и преструктури-

рани кредити намаляха с 9.8% на годишна база. Делът 

им в общия обем на кредитите за нефинансови пред-

приятия и домакинства остана на нивото си от 15.9% 

през декември. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия през януари се повиши с 32 

б.т., което напълно компенсира понижението месец 

по-рано (табл. 1). Възходящата динамика се дължеше 

на корпоративните кредити, деноминирани в евро и 

щатски долари, докато тези в лева продължиха да 

намаляват – с 3 б.т. Месечният обем на новоотпусна-

тите корпоративни кредити бе с 30.3% по-малко спря-

мо година по-рано. Среднопретеглената цена по но-

вите ипотечни кредити се повиши с 8 б.т. след месеци 

на низходяща тенденция. В същото време, цената на 

потребителските кредити през януари намаля значи-

телно – със 102 б.т. спрямо края на предходния месец. 

Граф. 18: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 19: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 20: 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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Среднопретеглените лихвени проценти по срочни 

депозити слабо се повишиха за втори пореден месец 

през януари, като нараснаха с 2 б.т. Принос за това 

имаха срочните депозити на домакинства, докато при 

тези на нефинансовите предприятия бе отчетено по-

нижение с 1 б.т. По отношение на валутната структура, 

увеличението се дължеше на депозитите в евро и на-

ционална валута, при които лихвите се покачиха съот-

ветно с 2 и 3 б.т. В същото време, цената на срочните 

депозити деноминирани в щатски долари се понижи с 

2 б.т. Общият месечен обем на новите срочни депози-

ти през декември достигна 1.38 млрд. лв., което бе с 

36.2% по-малко спрямо година по-рано (табл. 3). 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

По предварителни данни на касова основа, бюджет-

ният излишък по консолидираната фискална прог-

рама в края на януари 2017 г. възлезе на 884.2 млн. 

лв. (0.9% от прогнозния БВП). Излишъкът бе формиран 

от превишение на приходите над разходите както по 

националния бюджет, така и по европейските средст-

ва, съответно в размер на 0.8% и 0.1% от прогнозния 

БВП. 

Общо приходите и помощите в края на януари възля-

зоха на 3.3 млрд. лв., като се повишиха с 6.7% спрямо 

януари 2016 г. По-високите постъпления се дължаха 

изцяло на нарастването на данъчните приходи. За 

последното основен принос имаха приходите от кос-

вени данъци, по-високи с 11.5% в сравнение с година 

по-рано. Касовите постъпления от ДДС и акцизи имаха 

най-значителен принос за растежа на общите постъп-

ления от налози, с повишение съответно от 10.4% и 

13.8% на годишна база. Приходите от преки данъци 

също нараснаха – с 14.8%. За разлика от тях, неданъч-

ните приходи се понижиха с 10.4% спрямо края на 

януари 2016 г. Постъпилите помощи за същия период 

бяха значително по-ниски – с 31.6%. 

Общите правителствени разходи нараснаха с 14.8% 

на годишна база до 2.5 млрд. лв. Най-голям принос за 

нарастването на разходите имаха по-високите със 

140.7% плащания за субсидии, следвани от социални-

те разходи и стипендии (с ръст от 4.9%), текуща изд-

ръжка (18.9%) и трикратното увеличение на вноската 

на България в бюджета на ЕС. Капиталовите разходи 

Табл. 1: Среднопретеглени лихвени проценти по нови  
кредити за нефинансови предприятия  

и домакинства, % 

  
януари 

2016 
декември 

2016 
януари  

2017 

Нефинансови предприятия 6.13 4.05 4.37 

Потребителски кредити 10.58 10.67 9.65 

Жилищни кредити 5.41 4.33 4.41 

Източник: БНБ, МФ 

 

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

  
януари 

2016 
декември 

2016 
януари 
 2017 

Потребителски кредити 11.63 11.34 10.40 

Жилищни кредити 5.97 4.80 4.87 

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

Източник: БНБ, МФ 

 

Табл. 3: Среднопретеглени лихвени проценти  
по нови срочни депозити на нефинансови предприятия 

и домакинства, % 

  
януари 

2016 
декември 

2016 
януари  

2017 

Лева 1.03 0.62 0.65 

Евро 0.99 0.51 0.53 

Щатски долари 0.77 0.47 0.45 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

Граф. 21: Растеж на приходите и разходите и бюджетно 
салдо към края на месец януари 

(%, на год. база)  

 
Източник: МФ 
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също бяха значително по-високи спрямо януари 

2016 г. – с 59.5%, докато тези за лихви намаляха с 5%, 

поради по-ниските такива по вътрешни заеми. 

Фискалният резерв в края на януари достигна 13.8 

млрд. лв. (14.5% от прогнозния БВП), в т.ч. 11.6 млрд. 

лв. средства на депозити в БНБ и други банки и 2.3 

млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифици-

рани разходи и др. В сравнение със същия период на 

миналата година, резервът бе значително по-висок – с 

50.6%. 

 

Държавният дълг, включително държавногаранти-

раният, възлезе на 27 млрд. лв.  в края на януари 

(28.4% от прогнозния БВП, при 25.1% от БВП година 

по-рано). Вътрешният дълг намаля до 6.6% от прог-

нозния БВП при 7.8% от БВП през януари 2016 г. В 

абсолютна стойност външният дълг се запази на ни-

вото си от края на 2016 г., а съотношението му към 

БВП спрямо януари 2016 г. се повиши от 16.7% до 

20%. Размерът на държавногарантирания дълг бе 

1.8% от прогнозния БВП, при 0.6% от БВП година по-

рано.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 I'16 II'16 III'16 IV'16 08’16 09’16 10’16 11’16 12’16 01’17 02’17 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 1.3 3.6 3.4 3.6 3.5 3.2 3.5 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 2.2 3.8 1.8 0.6 0.8 1.6 3.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 3.4 2.7 -4.0 1.4 -0.3 -6.9 -7.4 - - - - - - - 

Износ растеж, % 3.1 5.7 5.7 3.0 4.6 7.9 6.4 - - - - - - - 

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

Селско стопанство растеж, % 4.8 -6.8 4.3 0.5 -0.7 7.1 6.3 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 0.3 4.2 2.0 4.4 0.0 1.6 2.5 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 1.7 3.3 3.1 2.5 3.7 2.3 3.8 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 0.1 7.5 7.2 7.5 10.2 7.6 4.1 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 1.8 2.9 2.7 2.5 1.0 2.9 4.1 5.5 3.7 1.2 5.2 5.8 1.7 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 0.0 1.7 1.0 -2.9 -3.6 2.8 7.6 6.0 5.5 3.5 6.8 12.4 5.9 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 10.2 11.8 3.9 2.5 5.7 3.7 3.6 5.8 2.9 2.2 5.2 3.5 4.5 - 

Строителна продукция растеж, % 7.0 11.2 -16.7 -14.8 -18.3 -18.1 -15.3 -12.9 -20.1 -23.0 -9.9 -11.7 -4.9 - 

Общ бизнес климат баланс 15.9 20.3 22.5 20.9 22.5 23.7 22.7 23.5 23.6 22.3 22.9 22.8 23.6 23.2 

   Промишленост баланс 18.2 22.9 23.5 24.6 21.8 24.6 23.1 24.5 25.5 21.1 23.0 25.3 26.2 25.5 

   Търговия на дребно баланс 24.0 27.6 33.6 28.3 34.8 36.5 34.6 35.7 36.3 34.2 37.4 32.2 32.2 30.9 

   Строителство баланс 7.3 15.2 17.9 15.0 19.0 19.8 17.8 18.3 19.7 20.0 16.0 17.2 16.0 16.5 

   Услуги баланс 11.7 12.7 13.8 12.4 15.4 12.8 14.7 14.4 10.8 15.2 15.0 13.7 17.2 17.7 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 54.1 53.3 53.1 53.8 53.6 52.7 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 48.0 49.1 49.3 48.5 49.5 49.9 49.2 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.4 0.5 0.9 1.5 -1.0 0.6 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 11.4 9.1 7.6 8.6 8.0 7.0 6.7 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.2 10.1 8.7 10.0 8.8 8.0 7.9 8.0 7.8 7.9 7.9 8.0 8.2 8.2 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.8 9.5 7.3 7.6 7.7 8.2 7.6 7.8 8.9 7.6 8.0 - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 7.7 8.0 11.0 8.5 10.2 8.9 9.0 8.8 9.0 10.0 8.5 8.5 - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 1.0 3.3 2.9 2.6 2.0 4.2 2.9 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 4.1 0.1 -0.9 0.0 2.8 -3.0 -3.1 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 4.6 2.3 0.2 2.4 1.0 -0.3 -2.0 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -1.4 -0.1 -0.8 -0.7 -1.9 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6 -0.6 -0.5 0.1 1.4 1.7 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.6 -1.1 -1.3 -1.1 -2.3 -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 -0.5 0.3 0.9 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -0.9 -1.6 -2.9 -3.7 -4.3 -3.0 -0.5 -2.7 -2.4 -1.4 -0.6 0.6 1.9 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -1.8 -2.4 -3.5 -6.6 -6.7 -3.1 2.8 -2.7 -1.3 0.5 1.3 6.5 9.1 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 29 409 32 200 - 9 097 17 709 25 652 - 23 015 25 650 28 290 31 084 33 953 3 339 - 

Общо разходи млн. лв. 32 482 34 685 - 7 234 14 639 22 290 - 19 698 22 288 24 855 27 619 32 481 2 455 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 955 946 - 254 397 612 - 536 612 688 763 859 71 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -3 073 -2 485 - 1 862 3 071 3 363 - 3 317 3 362 3 435 3 465 1 473 884 - 

  % от БВП -3.7 -2.8 - 2.0 3.3 3.7 - 3.6 3.6 3.7 3.7 1.6 0.9 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 22 753 23 300 - 26 675 26 683 26 395 - 26 688 26 417 26 395 26 330 27 424 27 039 - 

  % от БВП 27.2 26.3 - 29.1 29.1 28.8 - 28.8 28.5 28.5 28.4 29.6 28.4 - 

Фискален резерв млн. лв. 9 170 7 873 - 11 866 14 132 14 283 - 14 497 14 287 14 283 14 321 12 883 13 842 - 

  растеж, % 95.9 9.1 - 7.0 28.1 41.8 - 30.7 41.8 39.6 44.7 63.6 50.6 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 I'16 II'16 III'16 IV'16 08’16 09’16 10’16 11’16 12’16 01’17 02’17 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 16 534 20 285 23 899 21 360 22 442 23 494 23 899 23 308 23 494 23 224 23 465 23 899 23 128 23 849 

Покритие на паричната база  % 165.1 144.3 163.4 171.9 179.6 176.2 163.4 176.9 176.2 175.9 174.0 163.4 168.9 165.1 

Покритие на вноса месеци 7.1 8.5 10.0 9.1 9.6 10.0 10.0 9.9 10.0 9.8 9.9 10.0 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 166.0 257.5 298.1 283.5 295.0 306.1 298.1 304.7 306.1 294.8 298.9 298.1 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.1 15.6 13.5 10.1 15.0 14.6 13.5 14.5 14.6 13.8 13.5 13.5 14.3 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 1.1 8.8 7.6 6.0 8.9 8.7 7.6 8.9 8.7 8.1 8.1 7.6 7.6 - 

Депозити растеж, % -0.5 8.2 6.7 4.9 8.2 7.8 6.7 8.2 7.8 7.4 7.2 6.7 6.8 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -8.2 -1.2 1.5 -2.1 -0.6 -0.1 1.5 0.1 -0.1 1.1 1.1 1.5 3.1 - 

Кредит към нефинансовите предприя-
тия 

растеж, % -11.6 -1.7 0.3 -2.7 -1.5 -1.4 0.3 -0.9 -1.4 0.0 -0.2 0.3 1.6 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.6 -1.3 2.0 -1.5 -0.7 0.5 2.0 0.1 0.5 0.9 1.6 2.0 4.1 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.9 7.0 5.8 6.5 5.8 5.5 5.4 5.4 5.4 6.0 5.2 4.9 5.2 - 

Лихвен процент по депозити5 % 2.6 1.3 0.8 1.0 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.61 1.79 1.86 1.72 1.76 1.75 1.86 1.76 1.75 1.79 1.84 1.86 1.82 1.85 

  ср. пер. 1.47 1.76 1.77 1.77 1.74 1.75 1.81 1.74 1.74 1.77 1.81 1.86 1.84 1.84 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 92.0 75.3 73.3 72.6 73.3 72.1 73.3 72.8 72.1 72.4 72.1 73.3 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.3 23.1 23.1 22.0 21.9 22.5 23.1 22.2 22.5 23.0 23.0 23.1 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 40.3 37.1 36.1 36.8 36.9 36.8 36.1 36.9 36.8 36.5 36.9 36.1 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро 35 172 1 810 282 540 1 428 -441 542 402 -51 105 -494 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 0.4 3.8 0.8 2.4 3.1 3.8 2.6 3.1 3.3 4.3 3.8 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 777 -2 622 -1 790 -356 -478 -320 -636 -223 -7 -253 -164 -219 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.5 -5.8 -3.8 -5.1 -5.0 -4.6 -3.8 -5.0 -4.6 -4.5 -4.1 -3.8 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 026 21 919 22 643 5 132 5 452 5 907 6 151 1 924 1 991 2 040 2 073 2 038 - - 

  растеж, % -0.9 4.2 3.3 -2.1 -4.6 5.9 14.3 6.2 12.1 7.5 15.4 20.7 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 23 803 18 678 24 433 5 488 5 930 6 227 6 787 2 147 1 998 2 293 2 237 2 257 - - 

  растеж, % -1.4 -21.5 30.8 -6.4 -4.9 2.9 6.2 16.8 1.5 4.6 3.5 10.7 - - 

Капиталова сметка млн. евро 960 1 422 1 068 561 250 182 74 5 55 15 34 25 - - 

Финансова сметка млн. евро -2 090 -583 -901 92 -241 36 -256 689 -354 199 171 -626 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -882 -1 596 -901 -258 -241 -146 -256 -91 94 18 1 305 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 871 40 2 272 1 175 -132 579 650 958 -338 212 148 290 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 2 170 -4 418 1 539 419 952 -512 679 -211 -344 416 -282 545 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 1 807 3 730 3 467 927 904 1 061 576 235 165 -178 302 451 - - 

 
Забележкa: Всички изменения на индикаторите, посочени в таблицата като растеж в %, са на база съответния период на предходната година.  

За изчисление на съотношенията към БВП са използвани отчетни данни за БВП по текущи цени за 2014 г. - 83 634.3 млн. лв., за 2015 г. - 88 571.3 
млн. лв. и за 2016 г. - 92 634.7 млн. лв., както и прогнозни данни на МФ за 2017 г. - 95 347.6 млн. лв.; 
1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и 
срочност; 
6. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 
 

ISSN 2367-5012 

© Министерство на финансите, 2017 г. 
Дирекция "Икономическа и финансова политика" 
 
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102  
http://www.minfin.bg/bg/page/870 
е-mail: secretary.evp@minfin.bg 

В текущия Месечен обзор на българската икономика 
са използвани статистически данни, публикувани до 
15 март 2017 г. Информацията в това издание може 
да се ползва без специално разрешение, но с из-
ричното позоваване на източника. Публикуваните 
оценки и коментари не следва да се считат за пре-
поръка за вземане на определени инвестиционни 
решения. 

http://www.minfin.bg/bg/page/870
mailto:secretary.evp@minfin.bg

