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Акценти 
Според експресните оценки на НСИ, БВП нарасна с 

3.6% на годишна база през четвърто тримесечие на 

2017 г. (според сезонно изгладените данни). Растежът 

бе движен от повишение на крайното потребление с 

4.7% и на инвестициите в основен капитал - с 3.2%. 

Износът нарасна с 2%, като бе надминат от вноса, 

чийто ръст достигна 9.4%. 

Показателите от краткосрочната бизнес статистика 

продължиха да отчитат смесени сигнали. Търговията 

на дребно се повиши с 4% на годишна база през де-

кември, докато растежът на оборота в промишле-

ността се забави, а индустриалното производство и 

строителната продукция се понижиха. В същото вре-

ме, бизнес климатът в страна се подобри с 2.6 пункта 

през януари поради по-благоприятните оценките във 

всички сектори. Доверието на потребителите също се 

повиши - с 2.4 пункта, поради подобряване на очак-

ванията за финансовото състояние на домакинствата 

и икономическата ситуация в страната. 

Коефициентът на безработица се понижи до 5.6% 

през четвъртото тримесечие на 2017 г., след като  

намаление беше отчетено както при безработните до 

1 г., така и при дълготрайно безработните. Последно-

то свидетелстваше не само за цикличното, но и за 

структурното подобрение на пазара на труда. Работ-

ната сила (15-64 г.) нарасна с 3.9% за периода по ли-

ния на намаление на обезкуражените лица и активи-

ране на други групи лица, които в предходните пери-

оди са били неактивни. 

Номиналният растеж на средната работна заплата се 

ускори до 10.6% на годишна база през последното 

тримесечие. Дефлираният с ХИПЦ реален растеж на 

доходите от труд достигна 8.8%. 

Според предварителните данни, потребителските 

цени в страната се повишиха с 0.2% през януари 

спрямо предходния месец. Годишният темп на инф-

лация се забави до 1.3% през януари, което се дъл-

жеше основно на намалелия положителен принос на 

храните за формиране на общия индекс. 

След отчетените в шест поредни месеца излишъци, 

през ноември салдото на текущата сметка бе отрица-

телно в размер на 155.2 млн. евро или 0.3% от прог-

нозния БВП. Балансът по търговията със стоки и услу-

ги се влоши както спрямо предходния месец, така и 

спрямо същия месец на предходната година. 

Годишният растеж на кредита за частния сектор през 

декември 2017 г. се ускори до 4.8%. Среднопретегле-

ният лихвен процент по кредити за нефинансови 

предприятия се повиши за втори пореден месец с 20 

б.т., а претегленият лихвен процент по срочни нови 

депозити остана близко до стойността си от предход-

ния месец. 

По предварителни данни на касова основа, изли-

шъкът по КФП за 2017 г. възлезе на 0.8 млрд. лв. 

(0.8% от прогнозния БВП). Положителното бюджетно 

салдо бе формирано от превишение на приходите 

над разходите и по двата бюджета, като по нацио-

налния бюджет бе в размер на 0.3% от БВП, а по ев-

ропейските средства бе 0.5% от БВП. Държавният 

дълг, вкл. държавногарантираният, намаля значител-

но през последната година, като в края на 2017 г. бе в 

размер на 25.5 млрд. лв. или 25.6% от прогнозния 

БВП, при 29.1% от БВП година по-рано.  
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

През декември растежът на оборота на промишле-

ните предприятия се забави до 2.4% спрямо същия 

месец на предходната година в резултат на по-

слабото представяне на промишлените продажби 

както за външния, така и за вътрешния пазар 

(граф. 1). Въпреки отчетения възходящ тренд при 

производството на основни метали, който има 

най-голям дял в оборота за износ, последният нарас-

на с 3.9%, при годишен ръст от 13.9% месец по-рано. 

Забавянето се дължеше на по-малкия принос на 

енергийните продукти и спад на инвестиционните 

продукти и потребителските недълготрайни 

стоки. Ръстът на оборота за вътрешния пазар също 

се забави до 1.3% спрямо декември 2016 г. (8.7% 

през ноември) в резултат на неблагоприятното раз-

витие при енергийните и инвестиционните про-

дукти и стоките за междинно потребление. В съ-

щото време, потребителските недълготрайни 

продукти се характеризираха с възходяща динами-

ка, като производството на хранителни продукти 

имаше най-голям принос за растежа на продажбите 

за вътрешния пазар. 

Същевременно, промишленото производство се 

понижи с 1% на годишна база през декември за пър-

ви път от юли 2016 г. Спадът при производството на 

метални изделия, без машини и оборудване, имаше 

основен принос за понижаването на промишлената 

активност. 

Индексът на строителната продукция също отчете 

спад от 8.9% на годишна база през декември 

(граф. 2). Както сградното, така и гражданското 

строителство имаха принос за отчетената низхо-

дяща динамика, като се понижиха съответно с 5.3% и 

13.1%. 

През декември търговията на дребно се повиши с 

4% спрямо същия месец на предходната година. 

Продажбите на дребно в неспециализирани мага-

зини отчетоха най-голямо повишение от 11.9%, след-

вани от продажбите на дребно с хранителни стоки, 

напитки и тютюневи изделия с ръст от 8.7%. В съ-

щото време, търговията на дребно с автомобилни 

горива продължи да се понижава, отчитайки спад от 

  

 

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 
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12.3% спрямо декември 2016 г. 

През януари общият показател за бизнес климата се  

увеличи с 2.6 пункта поради подобряване на оценки-

те във всички сектори (граф. 3 и 4). Очакванията в 

услугите както за бизнес състоянието на предприяти-

ята, така и за търсенето през следващите месеци 

бяха благоприятни. Очакванията за строителната 

дейност също се подобриха. Производствените очак-

вания в промишлеността бяха оптимистични. Сред-

ното натоварване на мощностите достигна 76.8%, 

което е най-високата стойност, регистрирана някога. 

В същото време, анкетираните в промишлеността, 

които съобщават за проблеми с недостига на работна 

ръка, са се увеличили до 32.3%. Според анкетирани-

те, продажбите в търговията на дребно през послед-

ните три месеца са се увеличили, но очакванията им 

са по-резервирани. 

През януари индикаторът за доверието на потреби-

телите се повиши с 2.4 пункта поради подобряване 

на очакванията за финансовото състояние на дома-

кинствата и икономическата ситуация в страната 

(граф. 5). Анкетираните очакват покачване на цените 

през следващите 12 месеца. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

Наблюдаваните от началото на 2017 г. тенденции на 

повишаване на участието на населението в работната 

сила и намаление на безработицата се запазиха и 

през последните три месеца. Според данните от НРС, 

коефициентът на икономическа активност (15-64 г.) 

през четвъртото тримесечие отбеляза сезонно пони-

жение спрямо третото тримесечие до 71.6%, но дос-

тигнатите високи стойности през годината осигуриха 

продължаване на възходящия тренд на годишна ба-

за. В резултат от повишеното търсене на труд в стра-

ната, и през последните три месеца увеличението на 

работната сила (15-64 г.) от почти 4% (123.3 хил. ду-

ши) спрямо съответния период на 2016 г. осигури 

около 83% от нарастването на заетостта1. В условията 

на намаление на населението, увеличението на ра-

ботната сила се реализира за сметка на понижение 

на икономически неактивните лица. През последно-

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 5: Доверие на потребителите и динамика  
по компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

Граф. 6: Коефициенти на икономическа активност  
и безработица 

(%) 

 

                                                           
1 Според данните от НРС броят на заетите през четвъртото тримесечие на 2017 г. е нараснал с 5.1% за възрастовата група 15-64 г. и с 5.6% 
за възрастовата група на 15 и повече навършени години. 
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то тримесечие броят на обезкуражените от 101.7 хил. 

души, от които 97.7% в трудоспособна възраст, дос-

тигна исторически най-ниската си стойност за целия 

период на провеждане на НРС. Неговото намаление 

от около 62 хил. души на годишна база успя да обяс-

ни едва около половината от растежа на работната 

сила. Последното беше показател за активиране и на 

други групи лица, които в предходните периоди са 

били неактивни.  

През четвъртото тримесечие коефициентът на без-

работица се понижи до 5.6% и се доближи до най-

ниските си нива, отбелязани към средата на 2008 г. 

или непосредствено преди началото на икономичес-

ката криза. Това съответстваше на брой на безработ-

ните от 189.3 хил. души, като намаление беше отче-

тено както при безработните до 1 г. (до 84.1 хил. ду-

ши), така и при дълготрайно безработните (до 105.2 

хил. души). Последното свидетелстваше не само за 

цикличното, но и за структурното подобрение на 

пазара на труда (граф. 6). 

През януари 2018 г. регистрираната безработица 

отбеляза сезонно повишение спрямо края на мина-

лата година, но на годишна база остана с 1 пр.п. по-

ниска (граф. 7). Независимо от традиционно по-

слабата динамика на пазара на труда в началото на 

годината, броят на постъпилите на работа нарасна до 

17.1 хил. души, при 12.7 хил. през декември 2016 г. 

Положителната динамика се осъществи по линия 

както на намерилите реализация на първичния тру-

дов пазар, така и на изпълняваните активни полити-

ки на пазара на труда. При входящия поток също се 

наблюдаваше повишение, но неговата стойност от 

31.2 хил. души остана малко по-ниска от тази в нача-

лото на 2017 г. Низходящата динамика на коефици-

ента на регистрираната безработица в началото на 

2018 г. на годишна база и подобрените очаквания на 

потребителите за безработицата през следващите 

дванадесет месеца дават основания да се очаква 

благоприятната тенденция да се запази и през след-

ващите месеци. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. номиналният 

растеж на средната работна заплата в страната въз-

лезе на 10.6% на годишна база. Той се ускори спрямо 

аналогичния период на предходната година (8.2%) и 

остана близък до отчетената стойност през третото 

тримесечие на годината (10.2%). В условията на по-

вишение на потребителските цени от началото на 

Източник: НСИ 

Граф. 7: Входящ, изходящ поток и общо регистрирани 
безработни  

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

 

 

Граф. 8: Номинален растеж на СРЗ по икономически 
сектори 

(% на год. база) 

 
Източник: НСИ. МФ 
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годината, дефлираният с ХИПЦ реален растеж на 

доходите от труд достигна 8.8%. Последният отчете 

слабо забавяне от 0.4 пр.п. спрямо предходното 

тримесечие и допринесе за запазването на покупа-

телната способност на домакинствата. 

Водещ принос към текущата динамика на средната 

заплата имаше частният сектор на икономиката 

(10.8%), но бе наблюдавано значително нарастване 

на показателя също и в обществения сектор (10.2%). 

Това се дължеше на повишението на доходите в об-

разованието - с 18.5% на годишна база при ръст от 

12% през предходните три месеца и едва 1.9% годи-

на по-рано. В рамките на частния сектор, голяма част 

от дейностите, в които се наблюдаваше повишено 

търсене на труд, се характеризираха и със съществен 

растеж на средната заплата, в т.ч. индустрия без 

строителство, административни и спомагателни 

дейности (14.4%) и професионални дейности и на-

учни изследвания (11.6%). За разлика от тях, същест-

веното нарастване на броя на наетите лица в инфор-

мационни и комуникационни дейности, хотели и 

ресторанти, и транспорт не оказа съществено 

влияние върху динамиката на СРЗ общо за страната. 

Въпреки отчетеното ускоряване спрямо година по-

рано, темпът на растеж на показателя в разглежда-

ните три дейности (съответно с 8.9%, 7.8% и 10.5%) 

остана по-нисък или близък до средното за иконо-

миката, което обуслови и относително по-

ограниченият им принос.  

ИНФЛАЦИЯ  

Според предварителните данни, потребителските 

цени в страната се повишиха с 0.2% през януари 

спрямо предходния месец. Храните поскъпнаха с 

0.6% и имаха най-голям принос за месечното изме-

нение на общия ХИПЦ, следвани от повишението с 

0.4% при пазарните услуги2. Цените на пресните пло-

дове и зеленчуци нараснаха съответно с 2.2% и 5.3% 

и до голяма степен формираха поскъпването при 

хранителните продукти. От друга страна, с настъпва-

нето на високия туристически сезон, цените за крат-

косрочно настаняване нараснаха с 2.7%, а тези за 

пакетни туристически пътувания – с 2.9%. В същото 

време билетите за международни полети поевтиняха 

 

 

Граф. 9: Приноси към динамиката на наетите  
по икономически дейности 

(пр.п., на год. база) 

 

* Други услуги: Държавно управление; Образование; Хуманно здра-
веопазване и социална работа; Култура, спорт и развлечения 

Източник: НСИ 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 10: Международни цени на суровия петрол  
Брент в евро 

 

Източник: Световна банка, МФ 

 

 

                                                           
2 Изменението на позициите с регулирани цени е изключено. 

0.2

-0.6

0.1
0.2

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

I II III IV

2017

Селско стопанство Индустрия без строителство

Строителство Услуги без други

Други услуги* Общо (%)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017 2018

месечно изменение в % (л.с.)

годишно изменение в % (д.с.)



 

 Стр .  6 /11  

1/2018 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

с 8.3% през месеца. Транспортните горива също пос-

къпнаха през януари – с 0.4%. Международните цени 

на петрола в доларово изражение продължиха въз-

ходящата си тенденция (граф. 10), подкрепени от 

нарастващото търсене в световен мащаб и удълже-

ното действие на споразумението за ограничаване 

на доставките от основните страни-производителки 

на нефт. Това обаче частично бе компенсирано от 

отчетеното поевтиняване на долара спрямо еврото с 

3% средно за месеца. Цигарите също поскъпнаха с 

0.4% във връзка с въведените нови акцизни ставки от 

началото на годината. Цените на стоките и услугите с 

административни цени нараснаха минимално с 

0.1%3, след като повишения имаше при канализаци-

онни услуги – с 3.4%, централно газоснабдяване – с 

2.4%, и водоснабдяване – с 1.6%. Единствено потре-

бителските стоки поевтиняха, най-вече поради наб-

людаваното понижение на цените на облекло и 

обувки – средно с 3.1% (-0.11 пр.п.). 

Годишният темп на инфлация се забави до 1.3% през 

януари (граф. 11), което се дължеше основно на на-

малелия положителен принос на храните за форми-

ране на общия индекс.  За това роля имаха цените на 

зеленчуците, които се понижиха с 14.8% спрямо съ-

ответния месец на 2017 г. (-0.39 пр.п.). В същото вре-

ме, ускорение бе наблюдавано при годишния темп 

на поскъпване на услугите, във връзка с което базис-

ната инфлация4 нарасна до 1.2% на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

След отчетените в шест поредни месеца излишъци, 

през ноември салдото на текущата сметка бе отри-

цателно в размер на 155.2 млн. евро (0.3% от прог-

нозния БВП). Балансът по търговията със стоки и 

услуги се влоши както спрямо предходния месец, 

така и спрямо същия месец на предходната година. 

Дефицитът в търговията със стоки се повиши, след 

като вносът надвиши износа с 301.6 млн. евро. Из-

лишъкът по услугите бе 72.6 млн. евро и бе форми-

ран от положителни баланси при пътувания, ИКТ, 

консултантски услуги и услуги, свързани с търговията. 

Изплащането на инвестиционен доход към нерези-

денти продължи да се понижава на месечна и го-

 

Граф. 11: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

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

Източник: Евростат, МФ 

Граф. 12: Текуща сметка по компоненти 

(млн. евро) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 13: Приноси към растежа на БВД 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

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

4 От общия индекс са изключени непреработените храни и енергийните стоки. 
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дишна база през ноември и това доведе до форми-

ране на излишък по статията Първичен доход за вто-

ри пореден месец. Натрупаният от началото на годи-

ната излишък по текущата сметка достигна 

2.5 млрд. евро (5% от прогнозния БВП, граф. 12). През 

месеца не бяха наблюдавани съществени движения 

в активите и пасивите на финансовата сметка. Балан-

сът за деветте месеца на 2017 г. възлезе на 

3.4 млрд. евро и бе формиран в основна степен от 

повишението на чуждестранните активи на резиден-

ти, отчетено през месец октомври.  

Към края на ноември брутният външен дълг се по-

нижи леко до 63.6% от прогнозния БВП (граф. 13). 

Понижение на месечна и годишна база бе отчетено 

при задлъжнялостта на всички институционални сек-

тори, с изключение на банките. Наблюдаваното леко 

увеличение на дълга в банковия сектор се дължеше 

на по-високи краткосрочни задължения. Нетният 

външен дълг бе отрицателен в размер на 3.6% от 

прогнозния БВП, отразявайки превишение на активи-

те спрямо пасивите на резиденти. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се свиха през 

януари до 22.3 млрд. евро, като намалението беше с 

5.9% на месечна база. Това се дължеше основно на 

намалението на банковите резерви с 15% спрямо 

месец по-рано. Парите в обращение също имаха 

отрицателен принос, с месечен спад от 3.9% поради 

сезонно по-слабото търсене на ликвидност в начало-

то на годината. Месечното намаление допринесе за 

леко ускорен спад на международните резерви и на 

годишна база, който възлезе на 3.7% в края на януа-

ри. Депозитът на правителството и банковите резер-

ви имаха най-голям принос за годишното изменение. 

Те намаляха съответно с 15.4% и 9.8% на годишна 

база, компенсирайки положителния годишен растеж 

от 10.4% на парите в обращение (граф. 14).  

Годишният растеж на кредита за частния сектор през 

декември 2017 г. се ускори до 4.8%, при 4.2% месец 

по-рано (граф. 17). Корпоративният кредит също ле-

ко ускори растежа си до 1.7% при 1.3% в края на но-

ември. Кредитът за домакинствата забави растежа си 

до 6% на годишна база, като месец по-рано той беше 

6.4%. Основен принос за това имаха потребителските 

Граф. 14: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

 

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 
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и „други кредити“, които се увеличиха съответно с 

5.8% и 15% на годишна база, при 6.7% и 24% през 

предходния месец. Междувременно, жилищните 

кредити продължиха да нарастват, като отбелязаха 

годишен растеж от 7.4% при 6.8% през ноември 

2017г. Лошите и преструктурирани кредити продъл-

жиха да намаляват през декември, като регистрираха 

спад от 15.3% на годишна база. Делът им в общите 

кредити за нефинансови предприятия и домакинст-

вата намаля до 13%, при 15.9% година по-рано. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия се повиши за втори поре-

ден месец, като увеличението през декември 2017 г. 

бе с 20 б.т. (табл. 1). Нарастване имаше при претег-

лените лихвени проценти по основните видове валу-

ти, в т.ч. и при деноминираните в щатска валута. Ме-

сечният обем на новоотпуснатите корпоративни кре-

дити бе с 24.6% повече спрямо месец по-рано. Сред-

нопретегленият лихвен процент по потребителските 

кредити, също се повиши (с 69 б.т.), докато този по 

жилищните кредити продължи да намалява - съот-

ветно с 13 б.т. спрямо ноември. 

Претегленият лихвен процент по нови срочни депо-

зити през декември 2017 г. остана близко до стой-

ността си от предходния месец. Възвръщаемостта по 

тези в лева и евро се покачи минимално с по-малко 

от 1 б.т., докато тази по деноминираните в щатски 

долари остана без промяна. По вид държател, пре-

теглената цена по корпоративните срочни депозити 

продължи да намалява, съответно с 6 б.т. спрямо 

ноември, докато тази за домакинствата се покачи с 3 

б.т. Общият обем новопривлечени през декември 

2017 г. депозити достигна 1.07 млрд. лв., което бе със 

17.8% по-малко в сравнение с година по-рано. 

(табл. 3). 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

По предварителни данни на касова основа, изли-

шъкът по консолидираната фискална програма за 

2017 г. възлезе на 0.8 млрд. лв. (0.8% от прогнозния 

БВП). Положителното бюджетно салдо бе формира-

но от превишение на приходите над разходите и по 

двата бюджета, като по националния бюджет бе в 

размер на 0.3% от БВП, а по европейските средства - 

0.5% от БВП. 

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 

 

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

и домакинства, % 

  
декември 

2016 
ноември 

2017 
декември 

2017 

Нефинансови предприятия 4.05 3.38 3.58 

Потребителски кредити 9.03 8.09 8.78 

Жилищни кредити 4.33 3.82 3.69 

Източник: БНБ, МФ 

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

  
декември 

2016 
ноември 

2017 
декември 

2017 

Потребителски кредити 11.34 10.45 11.54 

Жилищни кредити 4.80 4.22 4.04 

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

Източник: БНБ, МФ 

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

предприятия и домакинства, % 

  
декември 

2016 
ноември 

2017 
декември 

2017 

лева 0.51 0.22 0.23 

евро 0.47 0.20 0.21 

щатски долари 0.43 0.36 0.36 

Източник: БНБ, МФ 
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Общо приходите и помощите в края на годината 

възлязоха на 35.3 млрд. лв., като нивото им се пови-

ши с 4% спрямо същия период на 2016 г. Спадът при 

помощите, който започна през април 2016 г., про-

дължи и през цялата 2017 г., като към декември дос-

тигна 47.6% на годишна база с натрупване от начало-

то на годината. За сметка на тях, постъпленията от 

данъчни и неданъчни приходи нараснаха достатъч-

но, за да компенсират спада при помощите. Данъч-

ните приходи се повишиха с 10% на годишна база, 

което се дължеше в най-голяма степен на ръста при 

социално и здравноосигурителните вноски (14.3%), 

както и на по-високите със 7.2% косвени данъци. За 

последното в най-голяма степен допринесе нараст-

ването на касовите постъпления от ДДС и акцизи, 

съответно с 9% и 3.7% спрямо декември 2016 г. При-

ходите от преки данъци за разглеждания период 

също се повишиха значително - с 12.1% (граф. 18). 

Общите правителствени разходи нараснаха с 6.1% 

на годишна база до 34.5 млрд. лв. Основен принос за 

растежа им имаха по-високите плащания за персо-

нал (с ръст от 26.1% спрямо година по-рано), социал-

ните разходи и стипендии (4.6%) и субсидиите 

(20.4%). Спад бе отчетен при плащанията за текуща 

издръжка (13.8%) и капиталовите разходи, включи-

телно нетния прираст на държавния резерв (2.7%) 

(граф. 19). 

Фискалният резерв в края на 2017 г. възлезе на 

10.3 млрд. лв. (10.3% от прогнозния БВП), в т.ч. 9.8 

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

0.5 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за серти-

фицирани разходи и др. В сравнение със същия пе-

риод на миналата година резервът намаля с 20.1%. 

Държавният дълг, вкл. държавногарантирания, на-

маля значително през последната година, като в края 

на 2017 г. бе в размер на 25.5 млрд. лв. или 25.6% от 

прогнозния БВП, при 29.1% от БВП година по-рано. 

Външният и вътрешният дълг възлязоха съответно на 

16.9% и 6.7% от БВП, при 20.2% и 7.1% от БВП година 

по-рано. Съотношението на държавногарантирания 

дълг към БВП в края на декември бе 2%, при 1.8% 

година по-рано. 

 

 

Граф. 18: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

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

 
Източник: МФ 

Граф. 19: Приноси за растежа на общите разходи 

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

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 I'17 II'17 III'17 IV'17 07’17 08’17 09’17 10’17 11’17 12’17 01’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.6 3.9 - 3.6 3.9 3.8 - - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.8 3.3 - 4.2 4.7 4.2 - - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 2.7 -6.6 - 2.4 4.0 4.2 - - - - - - - - 

Износ растеж, % 5.7 8.1 - 6.1 3.6 4.6 - - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.4 4.5 - 9.1 6.2 5.4 - - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % -6.8 5.3 - -0.1 0.0 -1.5 - - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 4.2 4.0 - 3.7 4.1 3.5 - - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.3 3.1 - 5.4 4.3 3.6 - - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.5 7.2 - -4.0 2.7 9.0 - - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.9 2.7 3.5 3.9 4.8 3.5 1.8 4.6 4.1 1.9 4.4 2.1 -1.0 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.7 1.0 9.3 10.3 9.9 10.7 6.7 11.5 10.1 10.5 7.0 11.0 2.4 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 11.8 3.9 3.6 4.7 3.4 2.5 4.0 2.3 3.2 2.0 3.8 4.1 4.0 - 

Строителна продукция растеж, % 11.2 -16.7 4.5 0.1 6.4 7.3 3.9 8.9 8.3 4.6 12.2 7.6 -8.9 - 

Общ бизнес климат баланс 20.3 22.5 26.6 24.3 28.7 28.0 25.4 27.9 28.4 27.6 25.8 26.0 24.4 27.0 

   Промишленост баланс 22.9 23.5 26.9 26.5 27.7 27.8 25.7 28.6 26.4 28.3 25.5 26.7 24.8 28.6 

   Търговия на дребно баланс 27.6 33.6 37.9 32.1 39.4 40.6 39.5 38.8 43.3 39.8 38.7 39.7 40.1 40.5 

   Строителство баланс 15.2 17.9 24.6 19.0 29.1 27.9 22.2 28.3 28.6 26.8 25.2 22.5 19.0 19.1 

   Услуги баланс 12.7 13.8 16.7 17.4 19.6 15.8 13.8 15.4 17.3 14.8 14.2 14.1 13.2 18.1 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 53.3 - 53.7 55.8 56.5 55.5 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.1 49.3 - 50.0 52.2 53.2 52.3 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.5 - 1.2 0.9 2.7 - - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 9.1 7.6 - 6.9 6.3 5.8 5.6 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 10.1 8.7 7.2 8.1 7.2 6.6 6.9 6.7 6.7 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 

Номинална работна заплата растеж, % 6.8 8.0 - 9.1 9.9 10.2 10.6 9.7 9.2 11.5 10.4 10.7 11.0 - 

Реална работна заплата3 растеж, % 8.0 9.5 - 8.3 8.4 9.2 8.8 9.1 8.4 10.1 8.8 8.6 9.0 - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.3 3.4 - 2.4 2.9 1.1 - - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 0.1 - 3.1 1.6 5.8 - - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 2.3 - 2.6 4.1 7.5 - - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.1 -0.8 2.1 1.7 2.3 1.6 2.7 1.3 1.4 2.1 2.5 3.0 2.8 1.8 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.1 -1.3 1.2 0.8 1.4 0.9 1.7 0.6 0.7 1.3 1.5 1.9 1.8 1.3 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -1.6 -2.9 4.2 2.3 3.4 5.7 5.5 5.3 5.9 6.0 5.5 5.8 5.1 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -2.4 -3.5 6.0 9.6 5.6 4.8 4.6 3.5 5.5 5.3 5.8 5.6 2.3 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 32 200 33 953 - 8 838 17 483 26 152 - 20 478 23 285 26 151 29 167 31 903 35 315 - 

Общо разходи млн. лв. 34 685 32 481 - 7 781 15 737 23 732 - 18 506 21 133 23 731 26 673 29 518 34 470 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 946 859 - 214 488 677 - 560 607 677 746 816 888 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -2 485 1 473 - 1 058 1 746 2 420 - 1 972 2 151 2 421 2 493 2 386 845 - 

  % от БВП -2.8 1.6 - 1.1 1.8 2.4 - 2.0 2.2 2.4 2.5 2.4 0.8 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 23 300 27 424 25 531 26 886 27 212 25 479 25 531 25 492 25 457 25 479 25 539 25 518 25 531 - 

  % от БВП 26.3 29.1 25.6 27.0 27.3 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 - 

Фискален резерв млн. лв. 7 873 12 883 10 289 12 574 13 174 11 867 10 289 11 698 11 632 11 867 12 013 11 916 10 289 - 

  растеж, % 9.1 63.6 -20.1 6.0 -6.8 -16.9 -20.1 -19.3 -19.8 -16.9 -15.9 -16.8 -20.1 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 I'17 II'17 III'17 IV'17 07’17 08’17 09’17 10’17 11’17 12’17 01’18 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 20 285 23 899 23 662 24 044 23 970 24 551 23 662 23 729 24 444 24 551 22 230 22 198 23 662 22 264 

Покритие на паричната база  % 144.3 163.4 156.4 163.0 168.4 161.2 156.4 162.4 160.3 161.2 173.2 172.0 156.4 161.8 

Покритие на вноса месеци 8.5 10.0 - 9.7 9.4 9.4 - 9.2 9.4 9.4 8.4 8.3 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 257.5 298.1 - 302.6 307.1 326.0 - 316.8 331.7 326.0 306.9 302.2 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.6 13.5 16.9 17.7 15.2 16.3 16.9 14.6 16.2 16.3 16.2 15.0 16.9 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.8 7.6 7.7 8.5 7.0 8.2 7.7 6.9 7.7 8.2 8.2 7.0 7.7 - 

Депозити растеж, % 8.2 6.7 7.2 7.6 6.0 7.5 7.2 6.0 6.8 7.5 7.6 6.3 7.2 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -1.2 1.5 4.8 3.8 4.2 4.9 4.8 4.5 4.6 4.9 4.2 4.2 4.8 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -1.7 0.3 1.7 2.5 2.1 3.1 1.7 2.8 2.8 3.1 1.5 1.3 1.7 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.3 2.0 6.0 4.7 6.0 5.9 6.0 5.5 5.7 5.9 6.3 6.4 6.0 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.0 5.8 4.3 5.3 4.7 4.4 4.2 4.3 4.4 4.4 3.9 4.3 4.3 - 

Лихвен процент по депозити5 % 1.3 0.8 0.2 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.79 1.86 1.63 1.83 1.71 1.66 1.63 1.67 1.65 1.66 1.68 1.65 1.63 1.57 

  ср. пер. 1.76 1.77 1.74 1.84 1.74 1.64 1.66 1.70 1.66 1.64 1.66 1.67 1.65 1.60 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 75.0 73.1 - 65.8 66.1 64.4 - 64.7 64.3 64.4 63.7 63.6 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 23.1 23.1 - 22.0 23.2 23.0 - 22.7 22.5 23.0 22.3 22.7 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 37.2 36.1 - 36.5 35.8 36.8 - 36.6 36.9 36.8 37.3 37.3 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро -61 1 989 - -168 497 2 209 - 1 068 729 411 140 -155 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП -0.1 4.2 - 4.6 3.9 4.9 - 4.5 4.8 4.8 5.0 4.4 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 622 -1 845 - -602 -409 -154 - 46 -202 2 -97 -302 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.8 -3.9 - -2.6 -2.9 -3.1 - -2.7 -2.9 -3.0 -2.9 -3.4 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 919 22 556 - 5 945 6 424 6 632 - 2 275 2 134 2 223 2 448 2 349 - - 

  растеж, % 4.2 2.9 - 16.3 14.4 9.0 - 11.0 7.7 8.4 15.7 9.4 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 18 678 24 400 - 6 547 6 832 6 785 - 2 229 2 336 2 221 2 545 2 650 - - 

  растеж, % -21.5 30.6 - 20.6 16.6 10.7 - 8.7 10.7 12.7 12.6 19.3 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 422 1 067 - 113 79 144 - 80 47 17 40 52 - - 

Финансова сметка млн. евро -1 076 -764 - -546 237 1 356 - 1 020 101 235 2 421 -83 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -2 388 -764 - -231 -216 -76 - 2 -154 76 -73 -23 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 44 2 198 - -29 348 -193 - -369 12 163 507 16 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро -4 510 1 523 - 78 301 255 - 205 -59 109 1 437 8 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 730 3 467 - 77 96 597 - -209 681 126 -2 339 -3 - - 

 

Забележка: 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. - 94 129.9 млн. лв., както и прогнозни данни на МФ за 2017 г. - 99 623.9 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 новопривлечени 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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