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Акценти 

Българската икономка отчете растеж от 3.6% за ця-

след като ръстът на БВП през четвъртото лата 2017 г., 

тримесечие се забави до 3% от 3.8% през предходно-

то. Вътрешното търсене бе основен двигател на ико-

номическия растеж, докато приносът на нетния износ 

бе отрицателен. От страна на предлагането, брутната 

нарасна с 3.3% през последното добавена стойност 

тримесечие и с 3.7% за цялата 2017 г. 

показа силно Краткосрочната бизнес статистика 

представяне в началото на 2018 г., след като всички 

показатели отчетоха положително развитие през яну-

ари. През февруари, както индикаторът за бизнес 

така и този за климата, доверието на потребителите 

се повишиха. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. растежът на 

 остана висок от 2.4% на годишна база, от-заетостта

ново подкрепен от страна на всички икономически 

сектори. През февруари нивото на регистрираната 

 отбеляза намаление до 7%. безработица

Ръстът на продължи да производителността на труда 

се забавя до 0.7% в реално изражение през четвърто-

то тримесечие, докато компенсацията на един нает 

се ускори до 9%, което доведе до по-високи номи-

налните разходи за труд на единица продукция. 

в страната, според ХИПЦ, се Потребителските цени 

повишиха с 0.2% през февруари спрямо предходния 

месец, водени от по-високите цени на пазарните ус-

луги. се ускори до 1.5%. Годишният темп на инфлация 

През 2017 г. излишъкът по намаля с текущата сметка 

22.7% и достигна 3.9% от БВП, като основната причина 

бе влошаване при търговията със стоки. Превишение-

то на активите спрямо пасивите по финансовата 

 бе значително по-високо от миналогодишното сметка

и достигна 4.9% от БВП през 2017 г. Входящите потоци 

по достигнаха преките чуждестранни инвестиции 

2.7% от БВП, което бе нарастване от 30.9%. 

През януари, годишният растеж на кредита за част-

 запази темпа си от 4.8% от края на 2017 г. ния сектор

Среднопретегленият лихвен процент по нови креди-

за нефинансови предприятия и ти претегленият лих-

нараснаха, вен процент по нови срочни депозити 

съответно с 24 б.т. и 4 б.т.  

По предварителни данни на касова основа, бюджет-

 в края на януари възлезе на ният излишък по КФП

1 162.4 млн. лв. (1.1% от прогнозния БВП). Излишъкът 

бе формиран от превишение на приходите над раз-

ходите по националния бюджет (в размер на 1.2% от 

БВП), докато при европейските средства бе реализи-

ран минимален дефицит (0.1% от БВП). 
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  

Нарастването на българската икономка за цялата 

2017 г. достигна 3.6%, след като растежът на БВП 

през четвъртото тримесечие се забави до 3% от 3.8% 

през предходното. Приносът на вътрешното търсене 

за растежа през тримесечието бе 6.4 пр.п. (граф. 1), а 

този на нетния износ бе -3.4 пр.п. Отрицателният 

принос на нетния износ се увеличи в сравнение с 

третото тримесечие, поради забавяне на растежа на 

износа и по-висок растеж на вноса. Частното потреб-

ление се увеличи с 5.1%, при 4.6% през трето триме-

сечие. По-високият растеж на потреблението се дъл-

жеше на повишение на доверието на потребителите, 

докато реалният разполагаем доход на домакинства-

та се увеличи с по-бавен темп в сравнение с пред-

ходните три месеца (граф. 2). В същото време, расте-

жът на публичното потребление се увеличи и достиг-

на 3.5%. Инвестициите в основен капитал нараснаха с 

4.1%, като с положителен принос за този растеж бяха 

както инвестициите в строителство, така и тези в ма-

шини и оборудване. 

От страна на предлагането, БДС за цялата 2017 г. 

нарасна с 3.7%, след като отчете ръст от 3.3% на го-

дишна база през четвъртото тримесечие, при 3% 

през третото (граф. 3). Ускорението се дължи на рас-

теж на добавената стойност в селското стопанство 

(2.9%) и по-високия растеж на услугите, главно в сек-

торите операции с недвижими имоти и създаване и 

разпространение на информация и творчески про-

дукти. Растежът на добавената стойност в промиш-

леността и строителството се забави, съответно до 

2.4% и 2.1%. Тези тенденции бяха в съответствие с 

динамиката на краткосрочните индикатори през чет-

въртото тримесечие. 

КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Оборотът на промишлените предприятия се повиши 

с 9.6% през януари спрямо същия месец на предход-

ната година (граф. 4), подкрепен както от нараства-

нето на промишлените продажби за външния пазар, 

така и на тези за вътрешния, съответно с 11.8% и 

8.3%. Основен принос за отчетеното повишение при 

оборота за външния пазар имаше производството 

на основни метали и метални изделия, без машини 

 Граф. 1: Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 2: Потребление и доход 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 3: Приноси за растежа на БДС 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 
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и оборудване, докато растежът при продажбите за 

вътрешния пазар беше движен от производството 

на основни метали и метални изделия, без машини 

и оборудване, производство на изделия от други 

неметални минерални суровини и производство на 

хранителни продукти. 

Промишленото производство също следваше въз-

ходяща динамика през януари и нарасна с 5.1% 

спрямо година по-рано. Промишлените производст-

ва, които подкрепиха повишението при оборота 

имаха и основен принос за отчетения растеж при 

производството.  

След спад от 7.9% на годишна база през декември, 

индексът на строителната продукция отчете силен 

ръст от 26.8% през януари спрямо същия месец на 

предходната година (граф. 5). Както сградното, така 

и гражданското строителство имаха принос за 

положителното развитие, като се повишиха съответ-

но с 34.6% и 17.7%.  

Продажбите на дребно също се характеризираха с 

благоприятно развитие, като и индексът се повиши с 

5% спрямо януари 2017 г. Търговията на дребно с 

компютри и програмни продукти отчете най-голям 

ръст от 7.1%, следвана от търговията на дребно с 

лекарства, медицински и ортопедични стоки с рас-

теж от 6.7%. Единствено продажбите на дребно на 

текстил, облекло, обувки и кожени изделия отчето-

ха понижение от 10.8%. 

През февруари, общият показател за бизнес климата 

се увеличи, поради подобряване на оценките в стро-

ителството и услугите (граф. 6 и 7). Очакванията за 

строителната дейност са оптимистични, а тези за 

търсенето на услуги са благоприятни. Намалява бро-

ят на анкетираните от услугите, които съобщават за 

проблеми с недостатъчно търсене. Очакванията за 

продажбите и поръчките към доставчиците в търго-

вията на дребно се подобриха, въпреки намалението 

на обема на продажби през последните три месеца. 

Намаление на осигуреността на производството с 

поръчки в промишлеността бе съпроводено с по-

резервирани очаквания. 

През февруари, индикаторът за доверието на потре-

бителите се повиши с 1.3 пункта поради подобрява-

не на очакванията за финансовото състояние на до-

макинствата и икономическата ситуация в страната 

(граф. 8). Бе отчетено и увеличение на броя на анке-

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 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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тираните, които определят настоящата ситуация в 

страната като благоприятна за спестявания. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

През четвъртото тримесечие на 2017 г. растежът на 

заетостта остана висок от 2.4% (ЕСС 2010) на годишна 

база, отново с широка подкрепа от страна на всички 

икономически сектори (граф. 9). Независимо че вли-

янието на селското стопанство отслабна в сравнение 

с предходните три месеца, нарастването на заетите в 

сектора от 8.3% обуслови над 55% от общия растеж 

на заетостта. Положителната динамика в индустрия-

та се ускори до 1% на годишна база, което се реали-

зира както по линия на промишлеността (0.7%), така 

и поради значителното повишение на заетите в стро-

ителството (2%). Секторът на услугите също увеличи 

приноса си към общия растеж на заетостта през пос-

ледните три месеца, с темп на нарастване от 1.4% на 

годишна база.  

За цялата 2017 г. растежът на заетостта достигна 

1.8%, подкрепен в основна степен от селското сто-

панство. В индустрията, динамиката ѝ се ускори до 

0.9%, като значително влияние оказа строителството. 

То се характеризираше и с най-бавно възстановяване 

от икономическата криза. В условията на ускорена 

икономическа активност в сектора на услугите бе 

наблюдаван по-бавен темп на разкриване на работ-

ни места, който доведе до ръст на заетите от 0.7%, 

при 2.2% през 2016 г. 

През февруари нивото на регистрираната безрабо-

тица отбеляза намаление до 7% (граф. 10), а пони-

жението ѝ на годишна база се ускори до 1.2 пр.п. 

Броят на новорегистрираните в бюрата по труда въз-

лезе на 20.9 хил. души, което бе най-ниската стой-

ност на показателя след август 2008 г. Изходящият 

поток се увеличи до 27.6 хил. души, сред които пос-

тъпилите на работа формираха около 66%. Основа-

ната част от последните са намерили трудова реали-

зация на първичния пазар на труда, което свидетелс-

тва за започналото оживление в търсенето на сезон-

на заетост. 

В условията на повишаване на заетостта, реалният 

растеж на производителността на труда продължи 

да се забавя за второ поредно тримесечие (граф. 11). 

Той възлезе на 0.7% през четвъртото тримесечие на 

Граф. 7: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 8: Доверие на потребителите и динамика  
по компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

 

Граф. 9: Динамика на заетостта и приноси по сектори  

(пр. п.) 

 
Източник: НСИ 
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2017 г. и достигна до исторически най-ниския си го-

дишен растеж за периода от края на 2014 г. Текущата 

динамика се обуславяше от отчетения спад в сектор 

селско стопанство (с 4.9%), докато създаването на 

нови работни места в индустрията и услугите беше 

свързано със забавяне на темпа на нарастване на 

разглеждания показател (съответно с 1.4% и 2.3%). С 

благоприятно развитие се характеризираха част от 

икономическите дейности, в които възходящата ди-

намика на производителността беше съчетана с по-

вишено търсене труд, като напр. операции с недви-

жими имоти (10%), създаване и разпространение 

на информация (4.3%) и финансови и застрахова-

телни дейности (3.9%). 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. темпът на 

нарастване на компенсацията на един нает  про-

дължи да се ускорява до 9% в номинално изражение 

(граф. 12). Влияние оказа наличието на базов ефект в 

преобладаващата част от дейностите в сектор услуги-

те, където беше отбелязано значително забавяне в 

темпа на растеж или намаление на показателя в края 

на предходната година. В индустрията, компенсация-

та на един нает продължи да отбелязва двуцифрен 

темп на растеж (15.1%), подкрепен както от промиш-

леността, така и от строителството.  

Динамиката на доходите и производителността на 

труда през четвъртото тримесечие се отрази в значи-

телно повишение на номиналните разходи за труд 

на единица продукция (РТЕП) от 8.3% на годишна 

база. Водещ принос към възходящата динамика на 

РТЕП имаха строителството и селското стопанство, 

докато в услугите темпът на растеж на показателя 

остана относително по-нисък (4.3%). 

ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени в страната се повишиха с 0.2% 

през февруари спрямо предходния месец, според 

ХИПЦ. Пазарните услуги1 поскъпнаха с 0.7% и имаха 

най-голям принос за месечното изменение на общия 

индекс. Цените на мобилните телефонни услуги и 

достъпа до интернет нараснаха съответно с 4.2% и 

5.1% през месеца и формираха до голяма степен 

отчетеното поскъпване в групата, следвани от тези за 

пакетни почивки ( 3%) и автомобилните застраховки 

Граф. 10: Входящ, изходящ поток и общо регистрирани 
безработни  

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

Граф. 11: Приноси към реалния растеж на  
производителността на труда по сектори* 

(пр.п., на год. база) 

 
* От БДС в услугите не е изваден условно начисления наем на лица-
та, живеещи в собствени жилища 

Източник: НСИ. МФ 

Граф. 12: Динамика на производителността на труда, 
компенсацията на един нает и номиналните РТЕП 

(%., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

                                                           
1
 Изменението на позициите с регулирани цени е изключено. 

0

100

200

300

400

0

20

40

60

80

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

2015 2016 2017 2018

Th
o

u
sa

n
d

s 

Входящ поток 

Изходящ поток 

Регистрирани безработни (д. с.)  

-4

-2

0

2

4

6

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017
Селско стопанство Строителство 
Услуги Промишленост 
БВП на един зает (%) 

-2

0

2

4

6

8

10

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Производителност на труда 
Компенсация на един нает 
Номинални РТЕП 



 

 Стр .  6 /11  

2/2018 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

(6.2%). В същото време, билетите за международни 

полети поевтиняха за втори пореден месец от нача-

лото на годината – този път средно с 5.1%. Цигарите 

поскъпнаха с 1.4% във връзка с въведените нови ак-

цизни ставки от началото на годината. Цените на 

транспортните горива също отчетоха минимално 

нарастване през февруари – с 0.3%. То бе наблюда-

вано въпреки отчетения спад в цената на суровия 

петрол през месеца както в долари, така и в евро 

(граф. 13) и най-вероятно се дължи на изчерпване на 

ефекта от поскъпването на суровината през пред-

ходните месеци. Цените на стоките и услугите с ад-

министративни цени нараснаха минимално с 0.1%2, 

след като повишение имаше при таксите за правни 

услуги – с 1.6%. За втори пореден месец единствено 

потребителските стоки поевтиняха, най-вече поради 

наблюдаваното понижение на цените на облекло и 

обувки – средно с 2.3%. 

Годишният темп на инфлация нарасна до 1.5% през 

февруари (граф. 14), което се дължеше най-вече на 

наблюдаваното ускорение при годишния темп на 

поскъпване на услугите. Във връзка с това, базисната 

инфлация3 се ускори до 1.4% на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През 2017 г. излишъкът по текущата сметка намаля с 

22.7% и достигна 3.9% от БВП при 5.3% от БВП през 

2016 г. (граф. 15). През годината бе наблюдавано 

съществено влошаване при търговията със стоки, 

като вносът нарасна с 15.7% и изпревари нарастване-

то на износа (11.8%). Търговският дефицит се увели-

чи до 4% от БВП спрямо 2% от БВП година по-рано. 

Излишъкът по статия услуги намаля от 6.4% от БВП 

до 5.9% от БВП през 2017 г., което допринесе за сви-

ване на излишъка по текущата сметка. През 2017 г. 

вносът на транспортни услуги и плащанията, свър-

зани с пътувания на българи в чужбина, се увеличи-

ха съответно с 16.5% и 21.8%. По данни на НСИ, броят 

на чужденците, посетили България, също се увеличи 

с 9.4%, като посещенията с туристическа цел нарас-

наха със 7.5%, бизнес пътуванията – с 9.9%, а посе-

щенията с други цели (вкл. транзитно преминаващи-

те) – с 11.5%. Поради бързо нарастващите разходи на 

Граф. 13: Международни цени на суровия петрол  
Брент в евро 

 

Източник: Световна банка, МФ 

Граф. 14: 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. 15: Текуща сметка по компоненти 

(млн. евро) 

 
Източник: БНБ 

 

                                                           
2
 Индексът на регулираните цени се изчислява чрез претегляне на съответните елементарни агрегати. 

3
 От общия индекс са изключени непреработените храни и енергийните стоки. 
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българите, пътуващи в чужбина, излишъкът по статия 

пътувания остана почти непроменен и не успя да 

допринесе за подобряване на баланса на услугите. 

Балансът на първичния доход имаше положителен 

принос за състоянието на текущата сметка, което се 

дължеше на по-ниските плащания на инвестиционен 

доход към нерезиденти. Излишъкът по вторичния 

доход възлезе на 3.1% от БВП спрямо 3.3% от БВП 

през 2016 г. 

Излишъкът по капиталовата сметка се преполови 

спрямо предходната година. Входящите потоци по 

преките чуждестранни инвестиции достигнаха 2.7% 

от БВП, което отрази нарастване от 30.9%. 

Превишението на активите спрямо пасивите по фи-

нансовата сметка бе значително по-високо от мина-

логодишното и достигна 4.9% от БВП през 2017 г. 

Основната причина бе нарастването на активите по 

портфейлните инвестиции с близо 1 млрд. евро и 

спадът на пасивите по същата сметка. 

Брутният външен дълг достигна 64.6% от БВП в края 

на 2017 г., понижавайки се с почти 1.5 млрд. евро. 

Размерът на вътрешнофирменото кредитиране 

намаля с 1.7 пр.п., докато дългът на банковия сектор 

остана почти непроменен като съотношение към БВП. 

Общият външен частен дълг намаля с 2%, поради раз-

плащане на част от дългосрочните заеми на небанко-

вите компании. Общият правителствен външен дълг 

намаля с 16.1% до 11.3% от БВП. Поради нарастването 

на брутните външни активи, нетният външен дълг 

приключи годината при отрицателна стойност от 3.8% 

от БВП, т.е. размерът на активите, държани в чужбина, 

надхвърли задълженията към нерезиденти. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се свиха през 

февруари до 22.2 млрд. евро, като намалението на 

месечна база беше 0.2%. Това отново се дължеше 

основно на намалението на банковите резерви с 

1.3% спрямо месец по-рано. Парите в обращение 

също имаха отрицателен принос, с месечен спад от 

0.4%. Депозитът на правителството компенсира част 

от общото намаление на резервите, след като се по-

виши с 1.2% спрямо края на януари. Месечното на-

маление допринесе за по-ускорено намаление на 

резервите на годишна база, което възлезе на 6.9% 

Граф. 16: Пътувания на чужденци в България по страни 

(хиляди) 

 
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 
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при 3.7% предходния месец. Банковите резерви и 

депозитът на правителството останаха с най-голям 

принос за годишното изменение. Те намаляха съот-

ветно с 19.8% и 17% на годишна база, докато парите 

в обращение нараснаха с 9.6%.  

През януари, годишният темп на растеж на кредита 

за частния сектор се запази непроменен от края на 

2017 г. на 4.8% (граф. 20). Растежът бе движен в по-

голяма степен от динамиката на кредита за дома-

кинства, който леко ускори растежа си до 6.1% на 

годишна база, при 6% в края на декември 2017 г. При 

жилищните кредити ускорението бе по-голямо. Те 

отбелязаха годишен растеж от 8.2% при 7.4% месец 

по-рано. Сходна динамика се наблюдаваше и при 

потребителските кредити, които нараснаха с 6.5% 

спрямо същия период на предходната година при 

5.8% в края на 2017 г. Корпоративният кредит нарас-

на с 1.6%, при 1.7% годишно увеличение в края на 

декември 2017 г. Лошите и преструктурирани креди-

ти продължиха да намаляват през януари до 6.35 

млрд. лв., като регистрираха спад от 18.7% на годиш-

на база. Делът им в общите кредити за нефинансови 

предприятия и домакинства намаля до 12.5%, което 

е най-ниската му стойност от юли 2010 г.  

Среднопретегленият лихвен процент по нови кре-

дити за нефинансови предприятия се повиши с 24 

б.т. през януари, но в същото време обемът им бе с 

11% по-висок спрямо същия период на миналата 

година (табл. 1). Нарастването бе определено от но-

вите сделки, деноминирани в евро, докато при тези в 

лева и щатска валута бе регистрирано намаление, 

съответно от 32 б.т. и 70 б.т. спрямо декември 2017 г. 

Средната цена по потребителските кредити намаля 

със 73 б.т., докато тази по жилищните кредити се 

запази на равнището си от предходния месец.  

Претегленият лихвен процент по срочни нови депо-
зити през януари нарасна с 4 б.т. благодарение на 
по-високата цена на привлечения ресурс от нефи-
нансови предприятия, която бе с 13 б.т. по-висока 
спрямо месец по-рано. В обратна посока се измени 
претеглената цена по новите срочни депозити на 
домакинства през месеца, която намаля с 3 б.т. По 
вид валута през януари възвръщаемостта бе по-
висока и в трите сегмента: лева, евро и в щатски до-
лари, съответно с нарастване от 1 б.т., 7 б.т. и 5 б.т. 
Общият обем новопривлечени депозити през януари 
2018 г. достигна 1.45 млрд. лв., което бе с 30.8% по-
вече в сравнение с година по-рано (табл. 3). 

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

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

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

и домакинства, % 

  
януари 

2017 
декември 

2017 
януари 

2018 

Нефинансови предприятия 4.37 3.58 3.82 

Потребителски кредити 8.41 8.78 8.06 

Жилищни кредити 4.41 3.69 3.69 

Източник: БНБ, МФ 

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. 2: Годишен процент на разходите (ГПР)* 

  
януари 

2017 
декември 

2017 
януари 

2018 

Потребителски кредити 10.40 11.54 10.30 

Жилищни кредити 4.87 4.04 4.08 

 
* 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 
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ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

По предварителни данни на касова основа, бюджет-
ният излишък по консолидираната фискална прог-
рама в края на януари възлезе на 1 162.4 млн. лв. 
(1.1% от прогнозния БВП). Излишъкът бе формиран 
от превишение на приходите над разходите по наци-
оналния бюджет (в размер на 1.2% от БВП), докато 
при европейските средства бе реализиран минима-
лен дефицит (0.1% от БВП).  

Общо приходите и помощите (граф. 21) в края на 
януари възлязоха на 3.7 млрд. лв., като се повишиха с 
11% спрямо януари 2017 г. По-високите постъпления 
се дължаха изцяло на нарастването на данъчните и 
неданъчните приходи. За последното, основен при-
нос имаха приходите от косвени данъци, по-високи с 
11.5% в сравнение с година по-рано. Касовите пос-
тъпления от ДДС и акцизи имаха най-значителен 
принос за растежа на общите налози, с повишение 
съответно от 12.1% и 8.8% на годишна база. Приходи-
те от преки данъци нараснаха със значителните 
43.6%. Ръст бе отчетен и при неданъчните приходи, 
съответно в размер на 13.4% спрямо края на януари 
2017 г. Постъпилите помощи за същия период бяха 
значително по-ниски – с 91.8%. 

Общите правителствени разходи нараснаха с 3.6% 
на годишна база (граф. 22) до 2.5 млрд. лв. Най-
голям принос за растежа им имаха по-високите с 
25.1% плащания за персонал, социалните разходи и 
стипендии (с ръст от 3.2%), както и по-високата със 
17.8% вноска на България в общия бюджет на ЕС. 
Изразходваните средства за субсидии и текуща изд-
ръжка бяха по-ниски съответно с 40.1% и 11.3% в 
сравнение с нивото им от януари 2017 г. Инвестици-
онните разходи (включително резерва за непредви-
дени и неотложни разходи) бяха по-високи с 11.1%. 

Фискалният резерв в края на януари достигна 
11.2 млрд. лв. (11.3% от прогнозния БВП), в т.ч. 
9.8 млрд. лв. средства на депозити в БНБ и други 
банки и 1.3 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за 
сертифицирани разходи и др. В сравнение със същия 
период на миналата година, резервът бе по-нисък с 
19.2%. 

Държавният дълг, включително държавногаранти-
раният, възлезе на 24.5 млрд. лв. (23.2% от прогноз-
ния БВП, при 27.4% от БВП година по-рано). Вътреш-
ният дълг намаля от 6.4% от БВП през януари 2017 г. 
до 5.3% от прогнозния БВП за 2018 г. Съотношението 
на външния дълг към БВП се понижи от 19.3% през 
януари 2017 г. до 15.9%. Размерът на държавнога-
рантирания дълг бе 1.9% от БВП, при 1.7% от БВП 
година по-рано.  

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

предприятия и домакинства, % 

  
януари 

2017 
декември 

2017 
януари 

2018 

лева 0.40 0.23 0.23 

евро 0.36 0.21 0.28 

щатски долари 0.54 0.36 0.42 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

 

 

Граф. 21: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

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

 
Източник: МФ 

 

Граф. 22: 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 08’17 09’17 10’17 11’17 12’17 01’18 02’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.6 3.9 3.6 3.6 3.9 3.8 3.0 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.8 3.3 4.5 4.2 4.7 4.2 4.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 2.7 -6.6 3.8 2.4 4.0 4.2 4.1 - - - - - - - 

Износ растеж, % 5.7 8.1 4.0 6.1 3.6 4.6 2.1 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.4 4.5 7.2 9.1 6.2 5.4 8.2 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % -6.8 5.3 -0.1 -0.1 0.0 -1.5 2.9 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 4.2 4.0 3.4 3.7 4.1 3.5 2.3 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.3 3.1 4.2 5.4 4.3 3.6 3.7 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.5 7.2 2.4 -4.0 2.7 9.0 1.1 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.9 2.7 3.4 3.9 4.9 3.5 1.6 4.1 1.8 4.3 1.9 -1.1 5.1 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.7 1.1 9.3 10.0 10.1 10.8 6.7 10.2 10.5 7.1 11.1 2.2 9.6 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 11.8 6.1 3.7 4.8 3.4 2.6 4.0 3.3 2.2 3.9 4.0 4.0 5.0 - 

Строителна продукция растеж, % 11.2 -16.7 4.6 0.1 6.4 7.3 4.2 8.3 4.6 12.2 7.6 -7.9 26.8 - 

Общ бизнес климат баланс 20.3 22.5 26.6 24.3 28.7 28.0 25.4 28.4 27.6 25.8 26.0 24.4 27.0 27.5 

   Промишленост баланс 22.9 23.5 26.9 26.5 27.7 27.8 25.7 26.4 28.3 25.5 26.7 24.8 28.6 28.1 

   Търговия на дребно баланс 27.6 33.6 37.9 32.1 39.4 40.6 39.5 43.3 39.8 38.7 39.7 40.1 40.5 40.4 

   Строителство баланс 15.2 17.9 24.6 19.0 29.1 27.9 22.2 28.6 26.8 25.2 22.5 19.0 19.1 22.7 

   Услуги баланс 12.7 13.8 16.7 17.4 19.6 15.8 13.8 17.3 14.8 14.2 14.1 13.2 18.1 18.4 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 53.3 55.4 53.7 55.8 56.5 55.5 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.1 49.3 51.9 50.0 52.2 53.2 52.3 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.5 1.8 1.2 0.9 2.7 2.4 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 9.1 7.6 6.2 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 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 7.0 

Номинална работна заплата растеж, % 6.8 8.0 11.8 9.1 9.9 10.2 10.6 9.2 11.5 10.4 10.7 11.0 - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 8.0 9.5 10.5 8.3 8.4 9.2 8.8 8.4 10.1 8.8 8.6 9.0 - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.3 3.4 1.7 2.4 2.9 1.1 0.7 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 0.1 4.5 3.1 1.6 5.8 7.3 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 2.3 5.7 2.6 4.1 7.5 8.3 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.1 -0.8 2.1 1.7 2.3 1.6 2.7 1.4 2.1 2.5 3.0 2.8 1.8 2.0 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

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

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -1.6 -2.9 4.2 2.3 3.4 5.7 5.5 5.9 6.0 5.5 5.8 5.1 5.6 4.4 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -2.4 -3.5 6.0 9.6 5.6 4.8 4.6 5.5 5.3 5.8 5.6 2.3 2.1 -0.5 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 32 200 33 953 - 8 838 17 483 26 152 35 316 23 285 26 151 29 167 31 903 35 315 3 706 - 

Общо разходи млн. лв. 34 685 32 481 - 7 781 15 737 23 732 34 471 21 133 23 731 26 673 29 518 34 470 2 544 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 946 859 - 214 488 677 888 607 677 746 816 888 84 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -2 485 1 473 - 1 058 1 746 2 420 846 2 151 2 421 2 493 2 386 845 1 162 - 

  % от БВП -2.8 1.6 - 1.1 1.8 2.5 0.9 2.2 2.5 2.5 2.4 0.9 1.1 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 23 300 27 424 25 531 26 886 27 212 25 479 25 531 25 457 25 479 25 539 25 518 25 531 24 461 - 

  % от БВП 26.3 29.1 25.6 27.3 27.6 25.6 25.6 25.8 25.8 25.9 25.9 25.9 23.2 - 

Фискален резерв млн. лв. 7 873 12 883 10 289 12 574 13 174 11 867 10 289 11 632 11 867 12 013 11 916 10 289 11 186 - 

  растеж, % 9.1 63.6 -20.1 6.0 -6.8 -16.9 -20.1 -19.8 -16.9 -15.9 -16.8 -20.1 -19.2 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 I'17 II'17 III'17 IV'17 08’17 09’17 10’17 11’17 12’17 01’18 02’18 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 20 285 23 899 23 662 24 044 23 970 24 551 23 662 24 444 24 551 22 230 22 198 23 662 22 264 22 215 

Покритие на паричната база  % 144.3 163.4 156.4 163.0 168.4 161.2 156.4 160.3 161.2 173.2 172.0 156.4 161.8 162.7 

Покритие на вноса месеци 8.5 10.0 8.7 9.7 9.4 9.4 8.7 9.4 9.4 8.4 8.3 8.7 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 257.5 298.1 314.1 302.6 307.1 326.0 314.1 331.7 326.0 305.5 300.4 314.1 - - 

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

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

Депозити растеж, % 8.2 6.7 7.2 7.6 6.0 7.5 7.2 6.8 7.5 7.6 6.3 7.2 7.1 - 

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

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -1.7 0.3 1.7 2.5 2.1 3.1 1.7 2.8 3.1 1.5 1.3 1.7 1.6 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.3 2.0 6.0 4.7 6.0 5.9 6.0 5.7 5.9 6.3 6.4 6.0 6.1 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.0 5.8 4.3 5.1 4.7 4.4 4.2 4.4 4.4 3.9 4.3 4.3 4.5 - 

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

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.79 1.86 1.63 1.83 1.71 1.66 1.63 1.65 1.66 1.68 1.65 1.63 1.57 1.60 

  ср. пер. 1.76 1.77 1.74 1.84 1.78 1.67 1.66 1.66 1.64 1.66 1.67 1.65 1.60 1.58 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 73.6 70.7 64.6 66.5 66.8 65.1 64.6 65.0 65.1 64.1 64.1 64.6 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.2 21.8 23.1 22.0 23.2 23.0 23.1 22.5 23.0 22.5 22.8 23.1 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 38.1 36.3 37.1 36.5 35.8 36.8 37.1 36.9 36.8 36.6 36.7 37.1 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро -17 2 561 1 980 -168 497 2 209 -558 729 411 76 -226 -408 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.0 5.3 3.9 4.4 3.8 4.8 3.9 4.9 4.8 5.0 4.2 3.9 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 622 -984 -2 041 -602 -409 -154 -877 -202 2 -97 -305 -475 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.8 -2.0 -4.0 -2.5 -2.8 -3.1 -4.0 -2.9 -3.1 -3.0 -3.4 -4.0 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 919 23 104 25 818 5 945 6 424 6 632 6 817 2 134 2 223 2 448 2 265 2 105 - - 

  растеж, % 4.2 5.4 11.8 16.3 14.4 9.0 8.3 7.7 8.4 15.7 5.5 3.6 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 542 24 088 27 859 6 547 6 832 6 785 7 694 2 336 2 221 2 545 2 569 2 580 - - 

  растеж, % 3.1 -1.8 15.7 20.6 16.6 10.7 15.4 10.7 12.7 12.6 15.6 18.0 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 422 990 524 113 79 144 189 47 17 40 52 97 - - 

Финансова сметка млн. евро -738 840 2 480 -546 237 1 356 1 432 101 235 2 482 -147 -903 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -2 329 -340 -626 -231 -216 -76 -104 -154 76 9 -131 19 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 44 2 198 886 -29 348 -193 761 12 163 517 22 222 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро -4 603 1 861 946 78 301 255 312 -59 109 1 467 -25 -1 130 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 730 3 467 -99 77 96 597 -869 681 126 -2 339 -3 1 473 - - 

 

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 2015 г. - 88 571.3 млн. лв., за 2016 г. - 94 129.9 млн. лв. 
и за 2017 г. – 98 631.1 млн. лв.,  както и прогнозни данни на МФ за 2018 г. – 105 609.2 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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