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Акценти 

Според експресните оценки на НСИ, БВП нарасна с 

3.4% на годишна база през първото тримесечие на 

2017 г., по сезонно изгладени данни Растежът бе 

движен от повишение на крайното потребление с 

4.1%. Износът нарасна със 7.2%, докато растежът на 

вноса бе 10.6%. В същото време, инвестициите в ос-

новен капитал намаляха с 5.4%. 

Краткосрочната бизнес статистика отчете положи-

телно развитие през март, след като растежът при 

промишленото производство и продажби продължи 

да се ускорява, индексът на строителната продукция 

се завърна на положителна територия, а търговията 

на дребно отново отчете растеж. Общият индикатор 

за бизнес климата също нарасна през април във 

връзка с подобряване на оценките в търговията на 

дребно и услугите. Единствено индикаторът за дове-

рието на потребителите се понижи. 

Коефициентът на икономическа активност на насе-

лението (15-64 г.) се повиши до 69.2% през първото 

тримесечие на 2017 г. Това бе предимно благодаре-

ние на по-високото участие в работната сила от стра-

на на възрастовите групи 45-54 г. и 55-64 г., което 

почти компенсира трайната тенденция към по-нисък 

входящ поток в активното население от страна на 

младите възрастови кохорти. Растежът на средната 

работна заплата общо за икономиката през първите 

три месеца на 2017 г. се ускори до 9.1% на годишна 

база в номинално изражение, което беше свързано 

по-скоро със забавения темп на нарастване на наети-

те. 

ХИПЦ отчете инфлация от 0.5% през април спрямо 

предходния месец по линия на поскъпване при об-

лекло и обувки и непреработени храни, както и по-

вишения при някои административни цени. Годиш-

ният темп на инфлация се ускори до 1.7%, а отрица-

телната базисна инфлация се сви до -0.1%. 

Излишъкът по текущата сметка продължи да се по-

добрява през февруари, достигайки 316 млн. евро 

спрямо минимален дефицит от 37.7 млн. евро двана-

десет месеца по-рано. Динамиката на вноса и износа 

на стоки бе повлияна както от по-високите междуна-

родни цени, така и от увеличение на търгуваните ко-

личества, но растежът на износа бе по-висок. В също-

то време, износът на услуги се сви през месеца. Ди-

намиката по компоненти доведе до подобрение на 

положителния баланс по текущата сметка натрупан от 

началото на годината до 0.6% от прогнозния БВП. 

Растежът на кредита за частния сектор се ускори до 

3.8% през март. Нарастването на корпоративните 

кредити се ускори в най-голяма степен, но потреби-

телските и жилищните кредити също реализираха по-

високи растежи. Спадът на лошите и преструктури-

рани кредити достигна 9.2% на годишна база, като 

делът им в общите кредити за нефинансови предпри-

ятия и домакинства се сви до 15.6%. 

По предварителни данни на касова основа, излишъ-

кът по консолидираната фискална програма за пър-

вото тримесечие на 2017 г. достигна 1.1 млрд. лв. 

(1.1% от БВП). За трети пореден месец положителният 

бюджетен резултат бе формиран от превишение на 

приходите над разходите както по националния бю-

джет, така и по европейските средства, съответно в 

размер на 1% и 0.1% от прогнозния БВП.  
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия1 се ускори до 15.1% на годишна база през март 

(граф. 1) в резултат на благоприятната динамика при 

промишлените продажби за износ, които се повиши-

ха с 34.8%. Основен принос за отчетения ръст имаше 

производството на метални изделия, при което 

както цените, така и обемите на продажбите про-

дължиха да нарастват. В същото време, растежът на 

оборота за вътрешния пазар се забави до 2.2% на 

годишна база поради негативното развитие при про-

изводството и разпределението на електрическа и 

топлинна енергия. 

Ръстът при промишленото производство също се 

ускори до 5.9% на годишна база през март. Произ-

водството на основни метали и метални изделия, 

без машини и оборудване, което е ориентирано пре-

димно към външните пазари, имаше най-голям при-

нос за отчетеното повишение. 

Индексът на строителната продукция се завърна 

към растеж през март за първи път от края на 2015 г. 

(граф. 2), повишавайки се с 5.6% на годишна база. 

Положителното развитие при сградното строител-

ство, наблюдавано от началото на годината се запа-

зи и индексът нарасна с 12.1% на годишна база. 

Междувременно, спадът при гражданското строи-

телство се сви до 1.5%. 

Благоприятното развитие обхвана и продажбите на 

дребно и растежът достигна 6.3% на годишна база 

през март. Търговията на дребно с компютърна и 

комуникационна техника отчете най-голямо пови-

шение от 21.5%, следвана от продажбите на дребно 

на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, кои-

то нараснаха с 18.2%. Единствено търговията с ав-

томобилни горива и смазочни материали продъл-

жи да отчита спад от 11.7%. 

През април индикаторът за доверието на потреби-

телите се понижи с 2.9 пункта в сравнение с март 

(граф. 3). Оценките на анкетираните за икономическа 

 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 динамика по 
компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

                                                           
1
 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се базира на неизгладени данни. Индексът на оборота отразява едновременно изменени-

ето 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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ситуация в страната се влошиха и очакванията им за 

безработицата бяха неблагоприятни. 

През април общият индикатор за бизнес климата се 

повиши с 0.7 пункта (граф. 4 и 5) по линия на подоб-

рените оценки в търговията на дребно и строителст-

вото. И в двата сектора очакванията са оптимистич-

ни. Индикаторът за бизнес климата в услугите остана 

на ниво близко до това от март, въпреки регистрира-

ното повишение на търсенето. Производството и 

поръчките в промишлеността се повишиха, а с тях и 

натоварването на мощностите. Въпреки това, очак-

ванията в сектора са по-резервирани. 

ПАЗАР НА ТРУДА И  
ДОХОДИ  

През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът 

на икономическа активност на населението (15-64 г.) 

се повиши до 69.2%, предимно благодарение на по-

високото участие в работната сила от страна на въз-

растовите групи 45-54 г. и 55-64 г., след отбелязаните 

спадове през втората половина на 2016 г. (граф. 6). 

Сред вероятните причини за това беше постепенното 

повишаване на изискуемите възраст и стаж за пенси-

ониране, което ги задържа по-дълго на пазара на 

труда. Развитието при тези възрастови групи от нача-

лото на 2017 г. почти успя да компенсира трайната 

тенденция към по-нисък входящ поток в активното 

население от страна на младите възрастови кохорти 

и работната сила в трудоспособна възраст (15-64 г.) 

се повиши до нивото си от първите три месеца на 

2016 г. През първото тримесечие коефициентът на 

безработица продължи да намалява на годишна 

база и достигна 6.9% (НРС), съпроводено с нараства-

не на заетостта, което бе наблюдавано както по ли-

ния на наетите в частния сектор на икономиката, така 

и при самонаетите2. 

Средната работна заплата общо за икономиката 

през първите три месеца на 2017 г. се повиши с 9.1% 

на годишна база в номинално изражение. Отбеляза-

ното ускорение спрямо последното тримесечие на 

предходната година беше свързано по-скоро със 

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
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: Коефициенти на икономическа активност и на 
безработица 

(%) 

 
Източник: НСИ 

                                                           
2
 По данни от Наблюдението на работната сила (НРС). 
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забавения темп на нарастване на наетите, докато 

растежът на средствата за работна заплата остана 

близък до този от края на 2016 г.3  

По-голям принос за увеличението на доходите в на-

чалото на 2017 г. имаше частния сектор на икономи-

ката, където средната заплата нарасна с 9.7% спрямо 

първите три месеца на 2016 г. С най-бързо повише-

ние на заплатите в промишлеността се отличиха час-

тните предприятия с експортно-ориентирана насоче-

ност, където и търсенето на труд беше най-високо, 

като производство на компютърна и комуникаци-

онна техника, електронни и оптични продукти, 

производство на електрически съоръжения и про-

изводство на превозни средства. В частния сектор 

на услугите най-голямо увеличение на наетите беше 

регистрирано в отрасли с относително по-висока 

производителност, като създаване и разпростране-

ние на информация и творчески продукти, далеко-

съобщения и професионални дейности и научни 

изследвания, което подкрепи и двуцифрения растеж 

на доходите в тях от 10.4% и 13.7%, съответно. Като 

цяло, през първото тримесечие на 2017 г. се наблю-

даваше повишение на работните места при по-

високите степени на квалификация4 и намаление при 

по-ниските квалификационни равнища5. Това беше и 

причината за поддържането на растеж на заплатите 

над средния за икономиката в дейности, които имат 

относително високо тегло в общия брой на наетите и 

които отбелязаха забавяне или слаб спад в броя на 

работещите, като търговия и административни и 

спомагателни дейности. Повишението на заплатите 

в обществения сектор със 7.3% през първите три ме-

сеца на 2017 г. също допринесе в по-голяма степен 

за нарастването на средните доходите спрямо годи-

на по-рано. Ускореният растеж на заплатите в бю-

джетния сектор беше обусловен от сектора на обра-

зованието, където средната заплата се увеличи с 

10.1% на годишна база, при ръст от 1.5% през пос-

ледните три месеца на 2016 г. и 6.4% в началото на 

миналата година. Това беше свързано със заложено-

Граф. 7: Приноси към промяната на работната сила  

(15–64  г.) 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 8: Приноси към растежа на средната заплата по 
икономически сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 По данни от краткосрочната статистика на заетостта и разходите за труд. 

4
 Тази група включва ръководители, специалисти и техници и приложни специалисти, съгласно Националната класификация на професии-

те и длъжностите. 
5
 Тази група включва помощен административен персонал, персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, квалифицирани 

работници в селското стопанство, квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, машинни оператори и монтажници, и професии, 
неизискващи специална квалификация, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. 
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то в Бюджет 2017 увеличение на минималните зап-

лати по длъжности в образованието. В условията на 

повишение на потребителските цени през първото 

тримесечие на 2017 г. реалният растеж на средната 

заплата в обществения сектор се ускори до 6.4%, а 

този в частния сектор отбеляза забавяне до 8.9%, 

което обуслови и забавянето в реалното нарастване 

на средните за икономиката доходи до 8.3%6. В усло-

вията на повишаване на инфлационните очаквания 

динамиката на реалния растеж на доходите беше в 

съответствие с по-слабите оценки на потребителите 

за финансовото състояние на домакинствата през 

следващите 12 месеца. 

ИНФЛАЦИЯ  

Хармонизираният индекс на потребителските цени 

(ХИПЦ) отчете инфлация от 0.5% през април спрямо 

предходния месец. Месечното поскъпване при об-

лекло и обувки с 4.5% и непреработените храни с 

1.6% допринесе най-вече за повишението на общия 

индекс. Цените на услугите (без административни 

цени) се повишиха слабо – с 0.2%. Билетите за меж-

дународни полети поскъпнаха средно с 22.9% само 

през април, но приносът им бе почти изцяло компен-

сиран от поевтиняване на пакетните почивки и нас-

таняването в курортните комплекси, съответно с  8% 

и 9.1%. Регулираните цени също нараснаха - средно с 

1.1% през месеца, след като бяха направени няколко 

по-съществени повишения през април, в т.ч. в цената 

на ел. енергията – с 0.8%, централно газоснабдяване 

– с 15.7%, и топлоенергия – с 16.1%. Общият им при-

нос за нарастването на общия ХИПЦ се изчислява на 

0.15 пр.п. Ефектът от повишението на акцизът върху 

цигарите все още бе минимален. 

Годишният темп на инфлация се ускори до 1.7% 

през април по линия на по-високите цени на енер-

гийните стоки  храните спрямо година по-рано (граф. 

10). Отрицателната базисна инфлация7 се сви до -

0.1%. 

 

Граф. 9: Реален растеж на СРЗ (%) и очаквания за  
финансовото състояние на домакинствата през  

следващите 12 месеца (баланс) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 10: 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. 11: Международни цени на основни суровини  
 в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

                                                           
6
 За дефлатор е използван ХИПЦ. 

7
 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни.   
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Въпреки известното забавяне от началото на година-

та, цените на петрола през април продължиха да 

отчитат двуцифрено нарастване спрямо съответния 

период на предходната година (граф. 11). Същото се 

отнасяше и за цените на металите. Храните на меж-

дународните пазари също продължиха да поскъпват 

на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Излишъкът по текущата сметка продължи да се по-

добрява през февруари, достигайки 316 млн. евро 

спрямо минимален дефицит от 37.7 млн. евро два-

надесет месеца по-рано. Износът на стоки допринесе 

за по-доброто представяне, нараствайки с 23.3% на 

годишна база, докато вносът нарасна  по-бавно с 

19%. Двете динамики бяха подкрепени от по-

високите международни цени, както и от увеличение 

на търгуваните количества. Въпреки високото нарас-

тване на износа, търговският дефицит за периода 

януари-февруари се увеличи до 0.6% от БВП спрямо 

0.3% за същия период на 2016 г.  

Износът на услуги се сви с 19.4% през февруари по-

ради по-ниския износ на транспортни услуги и про-

изводствени услуги с материали за влагане, прите-

жавани от други. Вносът на услуги се увеличи с 1.8% 

през същия месец. Общият излишък по баланса на 

услугите се сви до 0.3% от прогнозния БВП през яну-

ари-февруари при 0.6% от БВП за същия период на 

предходната година. 

Балансът на първичния доход също се подобри на 

годишна база през февруари, отразявайки по-

големия доход от компенсацията на наетите българи 

работещи в чужбина и по-малкия инвестиционен 

доход изплатен на нерезиденти. Салдото по вторич-

ния доход нарасна 3.7 пъти на годишна база, поради 

по-високите трансфери от ЕС към сектор „Държавно 

управление“. Излишъкът по текущата сметка се по-

добри като съотношение спрямо БВП за януари-

февруари до 0.6% спрямо 0.2% от БВП за същия пе-

риод на 2016 г. 

Брутният външен дълг (БВД) намаля в абсолютна 

стойност и към края на февруари достигна 68.9% от 

прогнозния БВП. По отношение на матуритетната 

структура, краткосрочният дълг бе около 23% 

Граф. 12: Текуща сметка по компоненти 

(млн. евро)  

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 13: Брутен външен дълг по институционални  
сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 14: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017

Вторичен доход, нето Първичен доход, нето 
Услуги, нето Търговски баланс 
Текуща сметка 

-15

-10

-5

0

5

10

3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017

Вътрешнофирмени заеми 
Други сектори 
Банки 
Държавно управление 
БВД (год. изменение, %) 

6

7

8

9

10

11

120

160

200

240

280

320

3 6 9 12 3 6 9 12 3

2015 2016 2017

Валутни резерви/Парична база (%) 

Валутни резерви/Краткосрочен външен дълг (%) 

Валутни резерви, месеци внос, д.с. 



 

 Стр .  7 /11  

4/2017 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

(7.8 млрд. евро), като отчете ръст от 2.8% спрямо 

предходната година. Около половината от дългос-

рочния дълг е обвързан с ПЧИ. Нетният външен дълг 

намаля до 3.8% от прогнозния БВП през февруари 

при 11.5% година по-рано. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви слабо се пони-

жиха през април с 1.7% спрямо края на март до 23.6 

млрд. евро. Това се дължеше основно на банковите 

резерви и депозита на управление „Банково“, които 

се свиха с 9.4% и 0.5% на месечна база. Всички оста-

нали компоненти на пасивите на „Емисионно“ уп-

равление на БНБ имаха положително месечно изме-

нение. Задълженията към други депозанти нарасна-

ха най-много през месеца – с 5.1%. Депозитът на 

правителството при БНБ се увеличи с 3.9% спрямо 

месец по-рано, което частично отразяваше претво-

рената емисия 4-годишни ДЦК, деноминирани в ле-

ва, пласирани успешно за 60 млн. лв. Годишният рас-

теж на резервите се забави до 9.3% при 12.6% в края 

на март. Най-голям положителен принос имаха бан-

ковите резерви и банкнотите и монетите в обраще-

ние, които се увеличиха съответно с 11.4% и 11.3% на 

годишна база. 

Кредитът за частния сектор се ускори през март и 

достигна годишен растеж от 3.8% при 3.4% в края на 

февруари (граф. 17). Корпоративните кредити пови-

шиха в най-голяма степен темпа си на нарастване (от 

1.9% до 2.5% в края на март) и бяха основният фактор 

за по-бързото увеличение на частния кредит. Важен 

за отбелязване факт беше първият отчетен положи-

телен растеж на годишна база на корпоративния 

овърдрафт (0.3%) от ноември 2015 г. насам. Потреби-

телските и жилищните кредити също реализираха 

по-високи растежи от 3.3% и 2.4% при съответно 3% и 

2% месец по-рано. Спадът на лошите и преструкту-

рирани кредити се ускори през март до 9.2% на го-

дишна база. Понижението им спрямо предходния 

месец бе 1.3%, което доведе до свиване на дела им в 

общите кредити за нефинансови предприятия и до-

макинства до 15.6%, след като през предходните три 

месеца той бе 15.9%. 

 

Граф. 15: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 16: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 17: 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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Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия се понижи с 11 б.т. през 

март (табл. 1). Лихвеният процент по деноминирани-

те в евро фирмени кредити беше изцяло отговорен 

за понижението, след като отбеляза месечен спад с 

26 б.т. Лихвените проценти по кредити за нефинан-

сови предприятия в лева и щатски долари, от своя 

страна, се повишиха спрямо нивата си от предходния 

месец. Месечният обем новоотпуснати кредити в 

корпоративния сегмент отбеляза повишение със 

7.6% в сравнение със съответния месец на 2016 г. 

Цената на потребителските кредити през март се 

понижи с 61 б.т., а средният процент по жилищните 

кредити – със 7 б.т. Месечните обеми нови кредити 

от двата типа отбелязаха повишение спрямо отпусна-

тите през съответния месец на предходната година, 

съответно с 63.9% за жилищните и с 27.4% за потре-

бителските кредити. 

Среднопретегленият лихвен процент по срочни де-

позити се повиши с 6 б.т. през март. Това се случи 

благодарение на увеличението с 40 б.т. на възвръ-

щаемостта по депозитите на нефинансови предприя-

тия, докато средният лихвен процент по депозитите 

на домакинствата се понижи с 5 б.т. (табл. 3). От 

гледна точка на валутната структура, лихвените про-

центи по депозити в национална валута и евро доп-

ринесоха едновременно за понижението на общия 

среднопретеглен процент, понижавайки се съответ-

но с 4 и 10 б.т. Общият обем новопривлечени депо-

зити през март достигна 1.27 млрд. лв., което беше с 

8.3% по-малко в сравнение със същия месец на 

2016 г. 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

По предварителни данни на касова основа, излишъ-

кът по консолидираната фискална програма за пър-

вото тримесечие на 2017 г. достигна 1.1 млрд. лв. 

(1.1% от БВП). За трети пореден месец положителни-

ят бюджетен резултат бе формиран от превишение 

на приходите над разходите както по националния 

бюджет, така и по европейските средства, съответно 

в размер на 1% и 0.1% от прогнозния БВП. 

Общо приходите и помощите в края на март възля-

зоха на 8.8 млрд. лв., като нивото им бе по-ниско с 

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

и домакинства, % 

  
март 
2016 

февруари 
2017 

март  
2017 

Нефинансови предприятия 5.30 4.54 4.43 

Потребителски кредити 9.74 9.53 8.91 

Жилищни кредити 5.29 4.24 4.16 

Източник: БНБ, МФ 

 

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

  
март 
2016 

февруари 
2017 

март  
2017 

Потребителски кредити 10.72 10.31 9.79 

Жилищни кредити 5.79 4.71 4.65 

* 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, % 

  
март 
2016 

февруари 
2017 

март  
2017 

Лева 1.00 0.45 0.49 

Евро 0.67 0.36 0.46 

Щатски долари 0.43 0.38 0.31 

Източник: БНБ, МФ 
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2.9% спрямо същия период на 2016 г. (граф. 18). Спа-

дът се дължеше в най-голяма степен на значително 

по-ниските помощи (със спад от 71.1% на годишна 

база), както и на по-ниските с 2.3% неданъчни при-

ходи. За сметка на тях, данъчните приходи нараснаха 

с 10.5% в сравнение с постъпилите до края на месец 

март 2016 г. За последното основен принос имаха 

приходите от косвени данъци, по-високи с 8.9% в 

сравнение с година по-рано. При касовите постъпле-

ния от ДДС и акцизи бе отчетено повишение съот-

ветно в размер на 10% и 6% на годишна база. Прихо-

дите от преки данъци също нараснаха – с 10.5%. 

Общите правителствени разходи нараснаха със 7.5% 

на годишна база до 7.8 млрд. лв. (граф. 19). Основен 

принос за растежа им имаха по-високите социални 

разходи (с 4.7%), субсидиите (с 52.9%), следвани от 

разходите за лихви (с 25.9%), социалните и здравно-

осигурителните плащания (с 19.8%), текуща издръж-

ка (с 6.5%) и заплати и възнаграждения на персонала 

(с 5.5%). Капиталовите разходи, включително нетният 

прираст на държавния резерв, и вноската в общия 

бюджет на ЕС намаляха спрямо март 2016 г., съот-

ветно с 5.5% и 15.8%. 

Фискалният резерв в края на март възлезе 12.6 

млрд. лв. (12.9% от прогнозния БВП), в т.ч. 11.8 млрд. 

лв. средства на депозити в БНБ и други банки и 0.8 

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

цирани разходи и др. В сравнение със същия период 

на предходната година резервът нарасна с 6%. 

Държавният дълг (вкл. държавногарантирания) въз-

лезе на 26.9 млрд. лв. в края на март (27.7% от прог-

нозния БВП, при 28.8% от БВП година по-рано). Вът-

решният дълг намаля до 6.3% от прогнозния БВП при 

7.4% от БВП за първото тримесечие на 2016 г. Съот-

ношението на външния дълг към БВП се понижи съ-

що от 20.8% през март 2016 г. до 19.5%. Размерът на 

държавногарантирания дълг бе 1.8% от прогнозния 

БВП, при 0.6% от БВП година по-рано.  

 

Граф. 18: Приноси за растежа на общите приходи и по-
мощи към края на месец март  

(с натрупване, в пр.п. на год. база)  

 
Източник: МФ 

 

 

Граф. 19: Приноси за растежа на общите разходи към 
края на месец март 

(с натрупване, в пр.п. на год. база)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 II'16 III'16 IV'16 I'17 10’16 11’16 12’16 01’17 02’17 03’17 04’17 

—Брутен вътрешен продукт1                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 1.8 2.9 2.7 1.0 2.9 4.1 3.8 1.2 5.2 5.8 1.9 3.2 5.9 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 0.0 1.7 1.0 -3.6 2.8 7.6 10.3 3.5 6.8 12.4 5.5 10.2 15.1 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 10.2 11.8 3.9 5.7 3.7 3.6 4.7 2.2 5.2 3.5 4.5 3.2 6.3 - 

Строителна продукция растеж, % 7.0 11.2 -16.7 -18.3 -18.1 -15.3 0.2 -23.0 -9.9 -11.7 -2.8 -3.0 5.6 - 

Общ бизнес климат баланс 15.9 20.3 22.5 22.5 23.7 22.7 24.3 22.3 22.9 22.8 23.6 23.2 26.1 26.8 

   Промишленост баланс 18.2 22.9 23.5 21.8 24.6 23.1 26.5 21.1 23.0 25.3 26.2 25.5 27.6 27.2 

   Търговия на дребно баланс 24.0 27.6 33.6 34.8 36.5 34.6 32.1 34.2 37.4 32.2 32.2 30.9 33.3 35.4 

   Строителство баланс 7.3 15.2 17.9 19.0 19.8 17.8 19.0 20.0 16.0 17.2 16.0 16.5 24.5 26.4 

   Услуги баланс 11.7 12.7 13.8 15.4 12.8 14.7 17.4 15.2 15.0 13.7 17.2 17.7 17.4 17.7 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 54.1 53.3 53.8 53.6 52.7 53.7 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 48.0 49.1 49.3 49.5 49.9 49.2 50.0 - - - - - - - 

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

Безработица (НРС) % 11.4 9.1 7.6 8.0 7.0 6.7 6.9 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.2 10.1 8.7 8.8 8.0 7.9 8.1 7.9 7.9 8.0 8.2 8.2 8.0 7.6 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.8 9.5 7.6 7.7 8.2 9.1 8.9 7.6 8.0 8.5 9.2 9.9 - 

Реална работна заплата3 растеж, % 7.7 8.0 11.0 10.2 8.9 9.1 8.3 10.0 8.5 8.5 8.1 8.2 8.8 - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

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

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

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

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

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -1.4 -0.1 -0.8 -1.9 -0.3 -0.3 1.7 -0.6 -0.5 0.1 1.4 1.7 1.9 2.6 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.6 -1.1 -1.3 -2.3 -1.1 -0.8 0.8 -1.0 -0.8 -0.5 0.4 0.9 1.0 1.7 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -0.9 -1.6 -2.9 -4.3 -3.0 -0.5 2.3 -1.4 -0.6 0.6 1.9 2.9 2.1 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -1.8 -2.4 -3.5 -6.7 -3.1 2.8 9.6 0.5 1.3 6.5 9.1 11.9 8.0 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 29 409 32 200 33 953 17 709 25 652 33 956 8 838 28 290 31 084 33 953 3 339 5 732 8 837 - 

Общо разходи млн. лв. 32 482 34 685 32 481 14 639 22 290 32 491 7 781 24 855 27 619 32 481 2 455 4 900 7 779 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 955 946 859 397 612 859 214 688 763 859 71 154 214 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -3 073 -2 485 1 473 3 071 3 363 1 465 1 058 3 435 3 465 1 473 884 832 1 058 - 

  % от БВП -3.7 -2.8 1.6 3.3 3.6 1.6 1.1 3.7 3.7 1.6 0.9 0.9 1.1 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 22 753 23 300 27 424 26 683 26 417 27 424 26 886 26 395 26 330 27 424 27 041 26 739 26 886 - 

  % от БВП 27.2 26.3 29.6 28.8 28.5 29.6 27.7 28.5 28.4 29.6 27.8 27.5 27.7 - 

Фискален резерв млн. лв. 9 170 7 873 12 883 14 132 14 287 12 883 12 574 14 283 14 321 12 883 13 842 13 583 12 574 - 

  растеж, % 95.9 9.1 63.6 28.1 41.8 63.6 6.0 39.6 44.7 63.6 50.6 53.3 6.0 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 II'16 III'16 IV'16 I'17 10’16 11’16 12’16 01’17 02’17 03’17 04’17 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 16 534 20 285 23 899 22 442 23 494 23 899 24 044 23 224 23 465 23 899 23 128 23 849 24 044 23 634 

Покритие на паричната база  % 165.1 144.3 163.4 179.6 176.2 163.4 163.0 175.9 174.0 163.4 168.9 165.1 163.0 167.5 

Покритие на вноса месеци 7.1 8.5 10.0 9.6 10.0 10.0 - 9.9 10.0 10.1 9.6 9.8 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 166.0 257.5 298.1 295.0 306.1 298.1 - 295.8 300.0 299.2 295.9 303.2 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.1 15.6 13.5 15.0 14.6 13.5 17.7 13.8 13.5 13.5 14.3 14.7 17.7 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 1.1 8.8 7.6 8.9 8.7 7.6 8.5 8.1 8.1 7.6 7.6 7.3 8.5 - 

Депозити растеж, % -0.5 8.2 6.7 8.2 7.8 6.7 7.6 7.4 7.2 6.7 6.8 6.2 7.6 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -8.2 -1.2 1.5 -0.6 -0.1 1.5 3.8 1.1 1.1 1.5 3.1 3.4 3.8 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -11.6 -1.7 0.3 -1.5 -1.4 0.3 2.5 0.0 -0.2 0.3 1.6 1.8 2.5 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.6 -1.3 2.0 -0.7 0.5 2.0 4.7 0.9 1.6 2.0 4.1 4.5 4.7 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.9 7.0 5.8 5.8 5.5 5.4 5.3 6.0 5.2 4.9 5.2 5.4 5.3 - 

Лихвен процент по депозити5 % 2.6 1.3 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.61 1.79 1.86 1.76 1.75 1.86 1.83 1.79 1.84 1.86 1.82 1.85 1.83 1.79 

  ср. пер. 1.47 1.76 1.77 1.74 1.75 1.81 1.84 1.77 1.81 1.86 1.84 1.84 1.83 1.82 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 92.0 75.0 73.1 73.1 71.9 73.1 0.0 72.2 71.9 73.1 69.2 68.9 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.3 23.1 23.1 21.9 22.4 23.1 0.0 23.0 23.0 23.1 22.8 23.0 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 40.3 37.2 36.1 36.9 36.8 36.1 0.0 36.4 36.8 36.1 36.4 36.4 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро 35 -61 1 989 626 1 509 -365 - -96 101 -370 2 317 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 -0.1 4.2 2.1 3.1 4.2 - 3.2 4.4 4.2 3.8 4.5 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 777 -2 622 -1 845 -480 -322 -687 - -259 -167 -261 -186 -91 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.5 -5.8 -3.9 -5.0 -4.6 -3.9 - -4.5 -4.1 -3.9 -4.1 -4.0 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 026 21 919 22 556 5 453 5 908 6 062 - 2 040 2 076 1 946 1 819 2 074 - - 

  растеж, % -0.9 4.2 2.9 -4.6 5.9 12.6 - 7.5 15.5 15.3 10.1 23.3 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 23 803 18 678 24 400 5 933 6 230 6 749 - 2 299 2 243 2 207 2 004 2 164 - - 

  растеж, % -1.4 -21.5 30.6 -4.8 2.9 5.6 - 4.9 3.8 8.3 21.5 19.0 - - 

Капиталова сметка млн. евро 960 1 422 1 067 250 182 73 - 15 35 23 79 20 - - 

Финансова сметка млн. евро -2 090 -1 076 -764 -214 192 -182 - 231 122 -535 1 037 -251 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -882 -2 388 -764 -214 -162 -182 - 69 -13 275 -55 -57 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 871 44 2 198 -141 539 632 - 192 150 291 136 -132 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 2 170 -4 510 1 523 1 000 -378 479 - 360 -300 420 329 -125 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 1 807 3 730 3 467 904 1 061 576 - -178 302 451 -773 612 - - 

 
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. - 97 155.7 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. 
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