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Акценти 

Ръстът на БВП за първото тримесечие на 2017 г. бе 

3.9% на годишна база с принос от страна на вътреш-

ното търсене, докато нетният износ допринесе отри-

цателно. Както частното, така и публичното потреб-

ление нараснаха през тримесечието. Повишение от-

четоха и инвестициите в основен капитал. От страна 

на предлагането, брутната добавена стойност нарас-

на с 4.8% на годишна база. 

Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо 

представяне в началото на второто тримесечие. Про-

мишленото производство и продажби се забавиха по 

линия на неблагоприятно развитие при оборота за 

износ, спадът при строителната продукция се ускори, 

растежът при продажбите на дребно също се сви. В 

същото време, потребителското доверие и индика-

торът за бизнес климата се подобриха през май под-

крепени от по-добрите очаквания.  

Броят на заетите нарасна с 1.2% на годишна база през 

първото тримесечие, подкрепен от нарасналата сто-

панска активност в страната. За повишението допри-

несе както разкриването на работни места от работо-

дателите, така и увеличението на самонаетите лица. 

Реалният растеж производителността се забави до 

2.6% на годишна база за периода, докато компенса-

цията на един нает се ускори до 7.7%. 

Нивото на регистрираната безработица спадна до 

7.1% към края на май. Благоприятното развитие беше 

обусловено от намалението на входящия поток и 

увеличението на изходящия поток безработни. 

Годишният темп на инфлация (ХИПЦ) се забави до 

1.4% през май, след като положителният принос от 

повишението на цените на храните и енергийните 

стоки на годишна база се сви през месеца. Базисната 

инфлация също се забави до 0%. 

Положителното салдо по текущата сметка намаля до 

0.1% от прогнозния БВП за първите три месеца на 

2017 г., след като търговският дефицит продължи да 

нараства, а излишъкът по услугите – да намалява за 

периода. От друга страна, салдото по финансовата 

сметка показа значително подобрение поради сък-

ращаване на пасивите, което доведе до увеличение 

на излишъка от началото на годината до 1.4% от 

прогнозния БВП. Входящите ПЧИ останаха на ниско 

ниво от 27.8 млн. евро. 

За четвърти пореден месец, салдото по консолиди-

раната фискална програма бе положително, като 

достигна 1.6 млрд. лв. (1.6% от прогнозния БВП) в 

края на април. Положителният бюджетен резултат бе 

формиран от превишение на приходите над разходи-

те по националния бюджет, докато при европейските 

средства салдото бе балансирано.  
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН   
ПРОДУКТ  

Ръстът на БВП за първото тримесечие на 2017 г. бе 

3.9%1 на годишна база (граф. 1). С положителен 

принос бе вътрешното търсене (6.6 пр.п.), докато 

приносът на нетния износ бе отрицателен (-2.7 

пр.п.). Частното потребление се повиши с 6.5% в 

съответствие с увеличението на реалния разполага-

ем доход на домакинствата, което се дължеше на 

по-висока компенсация на наетите. Нарастването на 

правителствени разходи за заплати и издръжка до-

ведоха до ръст на публичното потребление с 8%. За 

пръв път от първото тримесечие на 2016 г. инвести-

циите в основен капитал се повишиха. Нарастването 

бе 1.3% и най-вероятно се дължи на забавяне на 

спада на публичните капиталови разходи, както и на 

частна инвестиционна активност, като се има пред-

вид подобрението на бизнес климата в страната. 

Растежът на износа се забави спрямо четвъртото 

тримесечие на 2016 г. и достигна 5.8% на годишна 

база. В същото време по-високото вътрешно търсе-

не доведе до нарастване на вноса с 10.1%. 

От страна на предлагането, брутната добавена стой-

ност (БДС) през първото тримесечие нарасна с 4.8% 

(граф. 3). С най-голям принос бяха услугите и по-

специално: държавно управление; образование; ху-

манно здравеопазване (1.1 пр.п.), търговия; транс-

порт; ресторантьорство и хотелиерство (0.8 

пр.п.), операции с недвижими имоти (0.8 пр.п.) и 

финансови и застрахователни дейности (0.6 

пр.п.).Растежът в промишлеността достигна 3.2%, а 

добавената стойност в строителството нарасна с 1.2%. 

КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия2 се забави до 5.5% на годишна база през април 

поради по-слабото представяне при промишлените 

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

пазар нарасна с 10.2% на годишна база при годишен 

ръст от 35.2% през март. Низходящата тенденция 

 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 

Граф. 3: Приноси за растежа на БДС 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

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

2
 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се базира на неизгладени данни. Индексът на оборота отразява едновременно 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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обхвана повечето отрасли, но основен принос за 

отчетеното забавяне имаше по-слабият ръст при 

производството на основни метали. Повишението 

при оборота за вътрешния пазар остана сходно с 

това, отчетено през предходните месеци. Индексът 

нарасна с 2.1% на годишна база, подкрепен от  въз-

ходящата динамика при производството на ме-

тални изделия, без машини и оборудване. 

Ръстът при промишленото производство също се 

забави до 0.4% на годишна база в резултат на неб-

лагоприятната динамика при промишлените про-

дажби за износ. В същото време, производството 

на метални изделия, без машини и оборудване 

имаше основен принос за отчетеното повишение. 

След положителното развитие през март, индексът 

на строителната продукция отново се понижи с 

2.1% на годишна база през април (граф. 5). Ръстът 

при сградното строителство се забави до 3.8%, а 

спадът при гражданското строителство се увели-

чи до 8.7%. 

Продажбите на дребно също отчетоха по-слабо 

представяне през април, като нараснаха с 1.3% на 

годишна база. Растежът във всички сектори се заба-

ви, а търговията на дребно с автомобилни горива 

продължи да се понижава с 15.7%. 

През май общият индикатор за бизнес климата се 

увеличи с 3.2 пункта поради подобряване на оцен-

ките във всички сектори (граф. 6 и 7). Очакванията за 

продажбите в търговията на дребно са оптимистич-

ни. Анкетираните в услугите също очакват по-високо 

търсене. Поръчките в строителството се повишиха и 

очакванията за строителната активност са благопри-

ятни. Броят на предприемачите в промишлеността, 

които отчитат като проблем недостатъчното търсе-

не, намалява. 

През май индикаторът за доверието на потребите-

лите се повиши поради подобрени очаквания за 

икономическата ситуация в страната и очаквания за 

намаление на безработицата (граф. 8). 

ПАЗАР НА ТРУДА ,   
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  И  
ДОХОДИ  

През първото тримесечие на 2017 г. броят на заети-

те (ЕСС 2010) се увеличи с 1.2% на годишна база, 

подкрепен от нарасналата стопанска активност в 

Граф. 4: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

 

Граф. 5: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

 

Граф. 6: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 
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страната (граф. 9). За повишението допринесе както 

разкриването на работни места от работодателите, 

така и увеличението на самонаетите лица. За разли-

ка от предходната година, през първите три месеца 

на 2017 г. броят на самонаетите в селското стопанс-

тво се повиши и допринесе в най-голяма степен за 

отбелязания прираст в общата заетост спрямо пър-

вото тримесечие на 2016 г. Индустрията също оказа 

положително влияние по линия преди всичко на 

промишлеността, където заетостта се увеличи с 1.9% 

на годишна база. Това кореспондираше с динамика-

та при краткосрочните индикатори за произведена-

та продукция в експортно-ориентираните дейности 

на преработващата промишленост, които доприне-

соха за растеж на добавената стойност в промишле-

ността от 3.2% в реално изражение. В сектора на 

услугите общата заетост нарасна минимално с 0.2%, 

тъй като отбелязаното повишение на заетите в част 

от дейностите на услугите беше до голяма степен 

неутрализирано от намалението, регистрирано в 

търговия, транспорт и хотелиерство и ресто-

рантьорство. Макар че основен принос за негатив-

ното развитие в агрегирания отрасъл имаше спадът 

при самонаетите, броят на наетите също забави 

значително темпа си на нарастване спрямо края на 

предходната година, което беше свързано с отбеля-

заното намаление в дейностите търговия и хоте-

лиерство и ресторантьорство3. 

В условията на ускорено повишаване на икономи-

ческата активност и на заетостта, ръстът на БВП на 

един зает в реално изражение отбеляза известно 

забавяне до 2.6% през първото тримесечие на 

2017 г., при 2.9% в края на предходната година. Ви-

сокият растеж на заетите в селското стопанство от 

4.4%, при минимален ръст на добавената стойност, 

обуслови намалението на производителността на 

труда в сектора. В индустрията също беше регистри-

рано забавяне в растежа на производителността до 

1.6%, поради отслабения ръст в промишлеността, 

докато в строителството показателят излезе на по-

ложителна територия с ръст от 2.5%, подкрепен от 

реалното увеличение на новосъздадената добавена 

стойност. Секторът на услугите беше определящ за 

положителната динамика на производителността на 

труда през първите три месеца на 2017 г., като най-

висок растеж от порядъка на 6.4-6.8% отбелязаха 

отраслите, които реализираха по-бърз икономичес-

Граф. 7: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 8: Доверие на потребителите и динамика по 
компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

 

Граф. 9: Динамика на заетостта и приноси по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

                                                           
3
 Динамиката на наетите на по-ниското ниво на икономическите дейностите се основава на данните от краткосрочната статистика на зае-

тостта и разходите за труд. 
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ки растеж спрямо средния за икономиката и същев-

ременно задържане или спад в заетостта, в т.ч. фи-

нансови и застрахователни дейности, търговия, 

транспорт и хотелиерство и ресторантьорство, 

и държавно управление, образование и здравеопаз-

ване. Отрасълът професионални дейности, научни 

изследвания, административни и спомагателни 

дейности, който имаше най-голям принос за под-

държането на заетостта в услугите на по-високи ни-

ва спрямо година по-рано, също отбеляза по-висок 

от средния за икономиката растеж на производи-

телността на труда от 4.4%. 

През първите три месеца на 2017 г. компенсацията 

на един нает ускори темпа си на повишение до 

7.7%, при ръст от едва 0.8% за последното тримесе-

чие на 2016 г. (граф. 11) Това развитие беше свърза-

но преди всичко с базов ефект в сектора на услугите, 

където преобладаващата част от икономическите 

дейностите отбелязаха намаление на показателя в 

края на предходната година. Същевременно, расте-

жът на заетостта в индустрията беше съпроводен 

със забавяне в нарастването на компенсацията на 

един нает, което се отрази в ограничаване на расте-

жа на номиналните разходите за труд на единица 

продукция (НРТЕП) в промишлеността до 4.7%. Така 

отбелязаното повишение на НРТЕП общо в иконо-

миката от 4.9% за първите три месеца на 2017 г. бе-

ше повлияно предимно от услугите, а подобряване-

то на конкурентоспособността на експортно-

ориентираните дейности се потвърди от нараства-

нето на промишленото производство и на износа на 

стоки. 

През април и май нивото на регистрираната безра-

ботица спадна под 8% и достигна 7.1% към края на 

май. Благоприятното развитие беше обусловено от 

намалението на входящия поток и увеличението на 

изходящия поток безработни (граф. 12). За нараст-

ването в броя на постъпилите на работа лица доп-

ринесе както съживяването в сезонното търсене на 

труд на първичния трудов пазар, така и по-големият 

брой постъпили на работа по програми и мерки за 

насърчаване на заетостта. 

ИНФЛАЦИЯ  

Месечната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, бе ми-

нус 0.2% през май. Почти всички основни компонен-

ти с неконтролирани цени отчетоха понижение, като 

с най-голям принос за месечното изменение на об-

Граф. 10: Реален растеж на БДС, заетостта и произво-
дителността на труда по икономически сектори* 

през първото тримесечие на 2017 г. 

(%, на год. база) 

 
* От БДС в услугите не е изваден условно начисления наем на лицата, 
живеещи в собствени жилища. 

Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 11: Динамика на компенсацията на един нает по 
икономически сектори 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 12: Входящ, изходящ поток и брой регистрирани 
безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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щия индекс бе поевтиняването на непреработените 

храни – с 1.3%, следвано от това при енергийните 

стоки и услугите, съответно с 1.1% и 0.3% спрямо 

април4. Средно за групите алкохол и цигари и нех-

ранителни стоки не бе отчетено изменение, докато 

регулираните цени се повишиха минимално с 0.2% 

през месеца. 

Годишният темп на инфлация се забави до 1.4% 

през май, след като положителният принос от по-

вишението на цените на храните и енергийните сто-

ки на годишна база се сви през месеца (граф. 13). 

Отрицателната базисна инфлация5 също се забави 

до 0%. 

Повишението в евро на международните цени на 

храните и суровия петрол спрямо съответния месец на 

предходната година се забави съществено (граф. 14). 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

За януари-март 2017 г. търговският дефицит се 

увеличи до 1.3% от прогнозния БВП спрямо 0.8% от 

БВП за същия период на предходната година. Изно-

сът на стоки нарасна със 17.7%, но бе изпреварен от 

ръста на вноса, който достигна 22%. По данни на 

НСИ основен принос за по-високия търговски дефи-

цит имаше повишението на цените на суровия пет-

рол и природния газ, докато търгуваните обеми 

намаляха. През първите два месеца на 2017 г. бе 

наблюдавана низходяща тенденция на салдото на 

услугите, която продължи и през март, като спадът 

на износа бе 4%, а увеличението на вноса – 11.8%. 

За трети пореден месец салдото по първичния доход 

остана положително, докато излишъкът по вторич-

ния доход през първото тримесечие се запази почти 

без промяна в абсолютна стойност спрямо същия 

период на миналата година. Положителното салдо 

по текущата сметка намаля като съотношение към 

БВП от 0.5% през първото тримесечие на 2016 г. до 

0.1% от прогнозния БВП за същия период на 2017 г. 

През март балансът на финансовата сметка показа 

значително подобрение поради съкращаване на 

пасивите, което доведе до увеличение на излишъка 

Граф. 13: 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. 14: Международни цени на основни суровини  
 в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

 

Граф. 15: Динамика на външната търговия 

(млн. евро)  

 

Източник: БНБ 

                                                           
4
 Ценовото изменение при административно контролираните позиции е изключено. 

5
 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни.   
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от началото на годината до 1.4% от прогнозния БВП 

при 0.3% за същия период на 2016 г. По-високата 

стойност на пасивите през март 2016 г. се дължеше 

на издадените през месеца държавни еврооблига-

ции. Входящите ПЧИ останаха на ниско ниво от 27.8 

млн. евро за първото тримесечие на 2017 г. 

Брутният външен дълг към края на март бе 34.2 

млрд. евро (68.8% от прогнозния БВП). Задлъжня-

лостта намаля на годишна база поради спад на 

държавния дълг, който като съотношение към БВП 

бе с 1.1 пр.п. по-нисък. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви през май отбе-

лязаха минимално месечно увеличение от 0.1% и 

възлязоха на 23.7 млрд. евро. Банковите резерви 

нараснаха с 1% и имаха основен принос за положи-

телната месечна промяна. Те бяха следвани от за-

дължения към други депозанти, които се увеличиха 

със 17.1% спрямо април, във връзка с постъпилите 

вноски на банките за 2017 г. във Фонда за гаранти-

ране на влоговете в банките. Депозитът на прави-

телството при БНБ и депозитът на управление „Бан-

ково“ се измениха в противоположна посока и през 

май намаляха съответно с 1.2% и 1.9%. Годишният 

растеж на резервите се забави до 8.8% при 9.3% в 

края на април. Най-голям положителен принос има-

ха банковите резерви и банкнотите и монетите в 

обращение, които се увеличиха съответно с 18.1% и 

12% на годишна база (граф. 17). 

Кредитът за частния сектор продължи да се ускоря-

ва през април (граф. 20) и постигна годишен растеж 

от 4.3% при 3.8% в края на март, движен от положи-

телния принос както на нефинансовите предприя-

тия, така и на домакинствата. Корпоративните кре-

дити нараснаха с 3.3% на годишна база благодаре-

ние на стабилния растеж на редовните кредити и 

леко ускорение при овърдрафта, докато лошите и 

преструктурирани кредити на нефинансовите пред-

приятия продължиха да намаляват. Потребителски-

те и жилищните кредити също ускориха растежа си, 

като се увеличиха съответно с 3.4% и 2.7% спрямо 

същия период на миналата година. Лошите и прест-

руктурирани кредити продължиха тенденцията си 

Граф. 16: Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 17: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

 

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

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

-15

-10

-5

0

5

10

3 6 9 12 3 6 9 12 3

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. 

-5

0

5

10

15

3 6 9 12 3 6 9 12 3

2015 2016 2017

Домакинства и НТООД 
Финансови предприятия 
Нефинансови предприятия 
Местно държавно управление и СОФ 
Общо депозити (%) 



 

 Стр .  8 /11  

5/2017 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

на намаление и през април отчетоха спад от 9.6% на 

годишна база. Делът им в общите кредити за нефи-

нансови предприятия и домакинства възлезе на 

15.3% при 15.6% месец по-рано. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия се понижи с 55 б.т. през 

април (табл. 1). По отношение на валутната структу-

ра и матуритет, най-голямо намаление при корпора-

тивните кредити в лева бе отчетено в сегмента над 1 

до 5 години, както и при тези деноминирани в евро. 

При деноминираните в щатски долари кредити, най-

голямо намаление бе отчетено при тези с матуритет 

до една година. Месечният обем на новоотпуснати-

те корпоративни кредити бе с 45.3% по-малко спря-

мо година по-рано. Среднопретегленият лихвен 

процент по жилищните кредити се понижи с 6 б.т. 

спрямо март, а този по потребителските кредити се 

покачи с 28 б.т. 

Среднопретегленият лихвен процент по срочни 

депозити се понижи с 13 б.т. през април, движен в 

по-голяма степен от тези на нефинансовите предп-

риятия, докато този по срочни депозити на дома-

кинства отчете спад от 5 б.т. Цената по тези в нацио-

нална валута и тези деноминирани в евро се пони-

жи, съответно със 17 и 14 б.т. Общият обем новоп-

ривлечени през април депозити достигна 1.23 млрд. 

лв., което беше с 5.7% по-малко в сравнение със 

същия месец на 2016 г. (табл.3). 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

За четвърти пореден месец, салдото по консолиди-

раната фискална програма бе положително, като 

достигна 1.6 млрд. лв. (1.6% от прогнозния БВП) в 

края на април. Положителният бюджетен резултат 

бе формиран от превишение на приходите над раз-

ходите по националния бюджет, докато при евро-

пейските средства салдото бе балансирано. 

Общо приходите и помощите в края на април въз-

лязоха на 12 млрд. лв., като нивото им бе по-ниско с 

1.3% спрямо същия период на 2016 г. Спадът се 

дължеше в най-голяма степен на значително по-

ниските помощи (с 66.7% на годишна база), както и 

на намалелите с 3.7% неданъчни приходи (граф. 21). 

За сметка на тях, данъчните приходи нараснаха с 

8.7% в сравнение с постъпилите до края на месец 

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 

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

и домакинства, % 

  
април 
2016 

март  
2017 

април  
2017 

Нефинансови предприятия 5.69 4.43 3.87 

Потребителски кредити 9.83 8.91 9.19 

Жилищни кредити 5.21 4.16 4.10 

Източник: БНБ, МФ 

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

  
април 
2016 

март  
2017 

април  
2017 

Потребителски кредити 10.77 9.79 10.06 

Жилищни кредити 5.68 4.65 4.58 

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

Източник: БНБ, МФ 

30

40

50

60

3 6 9 12 3 6 9 12 3

2015 2016 2017

Депозити Вземания от частния сектор 

-20

-15

-10

-5

0

5

3 6 9 12 3 6 9 12 3

2015 2016 2017

Кредити за нефинансови предприятия* 

Потребителски кредити 

Жилищни кредити 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-JK3usXLAhXDORQKHcH2DbgQjRwIBw&url=http://www.takehitch.com/&bvm=bv.116954456,d.bGg&psig=AFQjCNG-vHnHMO-IviEUm__PGuLU9_u5og&ust=1458226297685831


 

 Стр .  9 /11  

5/2017 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

април 2016 г. За последното основен принос имаха 

приходите от косвени данъци, по-високи със 7% в 

сравнение с година по-рано. При касовите постъп-

ления от ДДС и акцизи бе отчетено повишение в 

размер съответно на 9.4% и 1.6% на годишна база. 

Приходите от преки данъци също нараснаха – със 

7.4%, а тези от социално и здравноосигурителни 

вноски – с 13.5%. 

Общите правителствени разходи нараснаха с 6.2% 

на годишна база до 10.4 млрд. лв. Основен принос 

за растежа им имаха по-високите социални разходи 

и стипендии (с 3.5% на годишна база), субсидиите (с 

27.9%), следвани от социалните и здравноосигури-

телните вноски (с 20.8%), разходите за текуща изд-

ръжка (с 6.8%) и тези за заплати с увеличение от 

5.9% (граф. 22). Капиталовите разходи (включително 

нетният прираст на държавния резерв) и вноската в 

общия бюджет на ЕС намаляха спрямо април 2016 г., 

съответно с 9.8% и 3.1%. 

Фискалният резерв в края на април възлезе на 13.2 

млрд. лв. (13.6% от прогнозния БВП), в т.ч. 12.3 

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

и 0.9 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сер-

тифицирани разходи и др. В сравнение със същия 

период на предходната година резервът нарасна с 

6.9%. 

Държавният дълг (вкл. държавногарантираният) 

възлезе на 26.9 млрд. лв. в края на април (27.7% от 

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

Вътрешният дълг намаля до 6.4% от прогнозния БВП 

при 7.4% от БВП за първите четири месеца на 2016 г. 

Съотношението на външния дълг към БВП се пони-

жи също от 20.8% през април 2016 г. до 19.5%. Раз-

мерът на държавногарантирания дълг бе 1.8% от 

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

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

тия и домакинства, % 

  
април 
2016 

март  
2017 

април  
2017 

Лева 1.06 0.49 0.32 

Евро 0.73 0.46 0.33 

Щатски долари 0.55 0.31 0.49 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

Граф. 21: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи към края на месец април  

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

 
Източник: МФ 

 

 

Граф. 22: Приноси за растежа на общите разходи към 
края на месец април 

(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 11’16 12’16 01’17 02’17 03’17 04’17 05’17 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 1.3 3.6 3.4 3.5 3.2 3.5 3.9 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 2.2 3.8 1.8 0.8 1.6 3.8 6.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 3.4 2.7 -4.0 -0.3 -6.9 -7.4 1.3 - - - - - - - 

Износ растеж, % 3.1 5.7 5.7 4.6 7.9 6.4 5.8 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.2 5.4 2.8 2.8 4.6 2.8 10.1 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 4.8 -6.8 4.3 -0.7 7.1 6.3 0.1 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 0.3 4.2 2.0 0.0 1.6 2.5 2.9 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 1.7 3.3 3.1 3.7 2.3 3.8 5.5 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 0.1 7.5 7.2 10.2 7.6 4.1 -1.9 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 1.8 2.9 2.7 1.0 2.9 4.1 3.9 5.2 5.8 1.9 3.2 6.5 0.4 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 0.0 1.7 1.0 -3.6 2.8 7.6 10.3 6.8 12.4 5.5 10.2 15.2 5.5 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 10.2 11.8 3.9 5.7 3.7 3.6 4.7 5.2 3.5 4.5 3.2 6.3 1.3 - 

Строителна продукция растеж, % 7.0 11.2 -16.7 -18.3 -18.1 -15.3 0.1 -9.9 -11.7 -2.8 -3.0 5.3 -2.1 - 

Общ бизнес климат баланс 15.9 20.3 22.5 22.5 23.7 22.7 24.3 22.9 22.8 23.6 23.2 26.1 26.8 30.0 

   Промишленост баланс 18.2 22.9 23.5 21.8 24.6 23.1 26.5 23.0 25.3 26.2 25.5 27.6 27.2 28.5 

   Търговия на дребно баланс 24.0 27.6 33.6 34.8 36.5 34.6 32.1 37.4 32.2 32.2 30.9 33.3 35.4 41.0 

   Строителство баланс 7.3 15.2 17.9 19.0 19.8 17.8 19.0 16.0 17.2 16.0 16.5 24.5 26.4 29.3 

   Услуги баланс 11.7 12.7 13.8 15.4 12.8 14.7 17.4 15.0 13.7 17.2 17.7 17.4 17.7 22.4 

—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 0.0 - - - - - - - 

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 8.0 8.2 8.2 8.0 7.6 7.1 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.8 9.5 7.6 7.7 8.2 9.1 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 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 2.6 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 4.1 0.1 -0.9 2.8 -3.0 -3.1 4.2 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 4.6 2.3 0.2 1.0 -0.3 -2.0 4.9 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -1.4 -0.1 -0.8 -1.9 -0.3 -0.3 1.7 -0.5 0.1 1.4 1.7 1.9 2.6 2.3 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.6 -1.1 -1.3 -2.3 -1.1 -0.8 0.8 -0.8 -0.5 0.4 0.9 1.0 1.7 1.4 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -0.9 -1.6 -2.9 -4.3 -3.0 -0.5 2.3 -0.6 0.6 1.9 2.9 2.1 3.9 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -1.8 -2.4 -3.5 -6.7 -3.1 2.8 9.6 1.3 6.5 9.1 11.9 8.0 8.4 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 29 409 32 200 33 953 17 709 25 652 33 956 8 838 31 084 33 953 3 339 5 732 8 837 12 017 - 

Общо разходи млн. лв. 32 482 34 685 32 481 14 639 22 290 32 491 7 781 27 619 32 481 2 455 4 900 7 779 10 426 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 955 946 859 397 612 859 214 763 859 71 154 214 286 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -3 073 -2 485 1 473 3 071 3 363 1 465 1 058 3 465 1 473 884 832 1 058 1 591 - 

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

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 22 753 23 300 27 424 26 683 26 417 27 424 26 886 26 330 27 424 27 041 26 739 26 886 26 911 - 

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

Фискален резерв млн. лв. 9 170 7 873 12 883 14 132 14 287 12 883 12 574 14 321 12 883 13 842 13 583 12 574 13 168 - 

  растеж, % 95.9 9.1 63.6 28.1 41.8 63.6 6.0 44.7 63.6 50.6 53.3 6.0 6.9 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 II'16 III'16 IV'16 I'17 11’16 12’16 01’17 02’17 03’17 04’17 05’17 

—Финансов сектор                              

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

Покритие на паричната база  % 165.1 144.3 163.4 179.6 176.2 163.4 163.0 174.0 163.4 168.9 165.1 163.0 167.5 166.6 

Покритие на вноса месеци 7.1 8.5 10.0 9.6 10.0 10.1 9.7 10.0 10.1 9.6 9.8 9.7 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 166.0 257.5 298.1 295.8 307.2 299.2 302.6 300.0 299.2 296.9 303.8 302.6 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.1 15.6 13.5 15.0 14.6 13.5 17.7 13.5 13.5 14.3 14.7 17.7 16.0 - 

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

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

Кредит към частния сектор растеж, % -8.2 -1.2 1.5 -0.6 -0.1 1.5 3.8 1.1 1.5 3.1 3.4 3.8 4.3 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -11.6 -1.7 0.3 -1.5 -1.4 0.3 2.5 -0.2 0.3 1.6 1.8 2.5 3.3 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.6 -1.3 2.0 -0.7 0.5 2.0 4.7 1.6 2.0 4.1 4.5 4.7 5.2 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.9 7.0 5.8 5.8 5.5 5.4 5.3 5.2 4.9 5.2 5.4 5.3 5.0 - 

Лихвен процент по депозити5 % 2.6 1.3 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.61 1.79 1.86 1.76 1.75 1.86 1.83 1.84 1.86 1.82 1.85 1.83 1.79 1.74 

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

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 92.0 75.0 73.1 73.1 71.9 73.1 68.8 71.9 73.1 68.3 68.5 68.8 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.3 23.1 23.1 21.9 22.4 23.1 23.2 23.0 23.1 22.9 23.1 23.2 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 40.3 37.2 36.1 36.9 36.8 36.1 35.9 36.8 36.1 35.5 35.9 35.9 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро 35 -61 1 989 626 1 509 -365 60 101 -370 1 312 -254 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 -0.1 4.2 2.1 3.1 4.2 3.7 4.4 4.2 3.8 4.5 3.7 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 777 -2 622 -1 845 -480 -322 -687 -654 -167 -261 -186 -125 -343 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.5 -5.8 -3.9 -4.9 -4.6 -3.9 -4.3 -4.1 -3.9 -4.1 -4.1 -4.3 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 026 21 919 22 556 5 453 5 908 6 062 6 040 2 076 1 946 1 819 1 980 2 241 - - 

  растеж, % -0.9 4.2 2.9 -4.6 5.9 12.6 17.7 15.5 15.3 10.1 17.7 24.6 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 23 803 18 678 24 400 5 933 6 230 6 749 6 693 2 243 2 207 2 004 2 105 2 584 - - 

  растеж, % -1.4 -21.5 30.6 -4.8 2.9 5.6 22.0 3.8 8.3 21.5 15.8 28.0 - - 

Капиталова сметка млн. евро 960 1 422 1 067 250 182 73 153 35 23 80 20 53 - - 

Финансова сметка млн. евро -2 090 -1 076 -764 -214 192 -182 767 122 -535 1 228 -438 -101 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -882 -2 388 -764 -493 -162 331 124 -13 275 115 -212 221 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 871 44 2 198 -141 539 632 -28 150 291 147 -217 42 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 2 170 -4 510 1 523 1 000 -378 479 -92 -300 420 313 -149 -256 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 1 807 3 730 3 467 904 1 061 576 77 302 451 -773 612 238 - - 

 

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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