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Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика  показа смесени 

сигнали през май. Ръстът в продажбите на дребно се 

ускори до 6.2%, а оборотът в промишлеността слабо 

забави темпа си на нарастване до 3.2%. Индексите на 

промишлената и строителната продукция бяха отно-

сително близки до нивото си от предходната година. 

През юни индикаторът за бизнес климата остана ви-

сок, но се понижи след пет поредни месеца на нарас-

тване. Низходяща динамика следваше и показателят 

за потребителско доверие, поради влошаване на 

очакванията за финансовото състояние на домакинс-

твата. Индикаторът за проследяване на икономичес-

кия цикъл бе във фаза на подем през второто триме-

сечие на 2018 г., но сочеше към свиване. 

Регистрираната безработица продължи да намалява 

и достигна 5.7% към края на юни, понижавайки се с 

0.4 пр.п. спрямо предходния месец. Спадът бе подк-

репен от заемането на работни места както на пър-

вичния трудов пазар, така и по програми и мерки за 

насърчаване на заетостта. 

Потребителските цени нараснаха с 0.5% през юни 

спрямо предходния месец, в резултат от по-високите 

цени на услугите. Годишният темп на инфлация се 

ускори до 3%, воден от по-високи енергийни цени, в 

съответствие с текущото възстановяване на цените на 

нефта на международните пазари. Базисната инфла-

ция също се повиши до 2.2%.  

За периода януари-април дефицитът по текущата 

сметка достигна 1.4% от прогнозния БВП, като съот-

ношението се запази непроменено спрямо съответ-

ното четиримесечие на 2017 г., след като нарастване-

то на дефицита във външната търговия бе компенси-

рано от по-високия излишък по доходните статии.  

Кредитът към частния сектор продължи да нараства 

и през май, с темп от 6.6% на годишна база. Потреби-

телските и жилищните кредити подкрепиха общата 

динамика, увеличавайки се съответно с 15% и 9.8%. 

Кредитът към нефинансови предприятия нарасна с 

2.9% на годишна база, воден от овърдрафт и кредити 

с матуритет над 5 години.  

Среднопретеглената цена на новоотпуснатите фир-

мени кредити се повиши с 6 б.т. през май, след по-

нижение от 41 б.т. през предходния месец. В същото 

време среднопретеглените лихвени проценти по жи-

лищни и ипотечни кредити се понижиха спрямо ап-

рил. Среднопретегленият лихвен процент по новите 

срочни депозити също бе по-нисък с 2 б.т., движен от 

поевтиняване на привлечения ресурс в национална 

валута и евро, съответно с 3 и 26 б.т. 

Бюджетният излишък по консолидираната фискална 

програма за първите пет месеца на 2018 г. възлезе на 

1.4 млрд. лв. (1.4% от прогнозния БВП). Положител-

ният резултат бе формиран от превишение на прихо-

дите над разходите по националния бюджет, докато 

при европейските средства бе реализиран минима-

лен дефицит.  
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Оборотът на промишлените предприятия (граф. 1) 
се повиши с 3.2% на годишна база през май, като 
темпът на нарастване се забави спрямо 3.8% през 
април. Както и през предходните месеци, растежът 
беше движен от динамиката при продажбите за вът-
решния пазар, които се повишиха с 8%. Основен 
принос за отчетения растеж при оборота за вътреш-
ния пазар имаше производството на електрическа 
и топлинна енергия и производството на храни-
телни продукти. Същевременно, продажбите за 
външния пазар се понижиха с 2.3% поради отчетения 
спад при енергийните продукти и някои инвести-
ционни продукти, попадащи в групата производство 

на метални изделия, без машини и оборудване.  

Промишленото производство продължи да се пред-
ставя слабо през май и индексът остана непроменен 
в сравнение със същия период на предходната годи-
на. Неблагоприятното развитие при споменатите по-
горе сектори, чиято продукция е ориентирана към 
външните пазари, беше основната пречка пред рас-

тежа. 

Индексът на строителната продукция (граф. 2) отче-
те минимален спад от 0.5% през май в резултат на 
понижението от 3.6% при гражданското строител-
ство. Растежът при сградното строителство се 
забави до 2% при годишен ръст от 6.7% през април и 
така също допринесе за общата неблагоприятна ди-

намика.  

В същото време, растежът при продажбите на дреб-
но продължи да се ускорява и достигна 6.2% през 

май. Положителното развитие беше подкрепено от 
повечето сектори, като търговията на дребно с хра-

ни, напитки и тютюневи изделия и продажбите на 
лекарства, медицински и ортопедични стоки  имаха 
най-голямо повишение от съответно 10.9% и 10.2%.  

След пет поредни месеца на нарастване, през юни 
общият показател за бизнес климата остана висок, 
но се понижи поради влошаване на оценките в стро-
ителството и услугите (граф. 3 и 4). Въпреки отчетно-
то повишение на поръчките, анкетираните в строи-
телството не са оптимисти за строителната активност 
през следващите 3 месеца. Недостигът на работна 
ръка бе най-сериозният проблем за развитието на 
сектора, посочен от 48.1% от анкетираните. Индика-
торът за бизнес климата в услугите намаля поради 
по-резервирани оценки и очаквания за бизнес състо-
янието на предприятията, но очакванията за търсе-
нето се подобриха. Очакванията за производствената 

  

 

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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активност в промишлеността бяха благоприятни, а 
тези за обема на продажбите в търговията на дребно 

- по-резервирани. 

През юни индикаторът за доверието на потребите-
лите (граф. 5) се понижи с 0.4 пункта поради влоша-
ване на очакванията за финансовото състояние на 
домакинствата. Анкетираните очакват известно уве-

личение на цените през следващите 12 месеца. 

Индикаторът за проследяване на икономическия 
цикъл1 (граф. 6) бе във фаза на подем през второто 
тримесечие на 2018 г., но сочеше към свиване. Два от 
секторните индикатори бяха във фаза на подем – 
услуги и потребители. Други два навлязоха във фаза 
на свиване – търговия на дребно и промишленост. 
Индикаторът в строителство бе на границата между 
двата квадранта. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

Заемането на работни места както на първичния тру-
дов пазар, така и по програми и мерки за насърчава-
не на заетостта подкрепи по-нататъшния спад в ни-
вото на безработица до 5.7% към края на юни. Това 
бе една от исторически най-ниските стойности и съ-
ответстваше на най-ниския брой безработни от 188.6 
хил. души от средата на 1991 г. насам (граф. 7). По-
нижението спрямо предходния месец се осъществи 
благодарение на по-високия изходящ поток безра-
ботни, чиято динамика бе обусловена от започнали-
те работа лица, въпреки че отпадналите от регистра-
ция също се увеличиха. Броят на постъпилите на ра-
бота достигна 23.8 хил. души през юни, като нарасна 
с 9.3% спрямо май, основно поради активизираното 
участие на безработните в субсидирана заетост. По 
този начин лицата, устроени в програми и мерки, 
бяха над три пъти повече в сравнение с предходния 
месец и възлязоха на 5.9 хил. души. В същото време, 
въпреки че отбелязаха намаление до 13.8 хил., за-
почналите работа на първичния трудов пазар заеха 
най-голям дял от 58% в общия брой на намерилите 
трудова реализация през юни. Обявените нови сво-
бодни работни места през активния сезон обикнове-
но са по-малко в сравнение с периода преди негово-
то започване, но основната част от тях продължиха 
да бъдат в сезонно зависимите дейности на про-
мишлеността, търговията, хотелите и ресторантите, 
административните и спомагателните дейности, 

строителството и др. 

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 5: Доверие на потребителите и динамика  
по компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

Граф. 6: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл  

(на база бизнес анкети) 

 
Източник: Евростат, МФ 

                                                                 
1 Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл илюстрира развитието на данните от анкетите за съответното тримесечие. За 
повече информация, моля вижте Gayer, C (2010) “Report: The Economic Climate Tracer – A tool  to visualise the cyclical stance of the economy 
us ing survey data” and Gayer, C, J. Genet (2006) “Using Factor Models to Construct Compo -site Indicators from BCS Data”   
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ИНФЛАЦИЯ 

Потребителските цени, измерени чрез ХИПЦ, нарас-
наха през юни с 0.5% спрямо предходния месец. Па-
зарните услуги се оскъпиха средно с 1.8% на месечна 
база и бяха в най-голяма степен отговорни за изме-
нението на общия индекс с принос от 0.43 пр.п. Сред 
компонентите, водещи бяха цените на услугите по 
настаняване и на самолетните билети, които се уве-
личиха съответно с 12.2% и 8.8% спрямо предходния 
месец. Следвайки възходящата тенденция на цените 
на суровия петрол на международните пазари за 
четвърти пореден месец, цените на автомобилните 
горива отчетоха месечно нарастване от 3.2% и бяха 
другият по-значим фактор за повишението на ХИПЦ. 
Сезонното понижение на цените на пресните зелен-
чуци в сравнение с май със 7.6% доведе до по-ниски 
средни цени на храните с 2.2%.  

Годишният темп на инфлация продължи да се уско-
рява и достигна 3% през юни (граф. 8), воден от уве-
личението на годишна база на цените на горивата. 
Продължаващото ускорение в нарастването на цени-
те на пазарните услуги, от своя страна, доведе до 
повишение на темпа на базисната инфлация до 2.2% 
при 2% месец по-рано, което също допринесе поло-

жително за по-високия основен индекс. 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

През април балансът по текущата сметка се подобри 
за втори пореден месец. Износът на стоки и услуги 
нарасна с 11.4% на годишна база и темпът на растеж 
изпревари този на вноса (10.4%). Въпреки това, де-
фицитът в търговията със стоки и услуги остана 
непроменен спрямо същия месец на 2017 г. в размер 
на 209 млн. евро. Излишъкът по доходните статии се 
повиши с 18.7% до 145.7 млн.евро подкрепен от по-
ложителни баланси при първичния и при вторичния 

доход. 

За периода януари-април, растежът на вноса бе по-
силен от този на износа, което доведе до покачване 
на дефицита в търговията със стоки и слуги до 
1.4% от прогнозния БВП, при 1.2% за същото четири-
месечие на 2017 г. Натрупаният от началото на годи-
ната дефицит по статията първичен доход се сви до 
0.2% от прогнозния БВП в сравнение с 0.5% през 
предходната година. Изменението бе резултат от по-
висок доход получен от българи, краткосрочно заети 
в чужбина, и по-нисък инвестиционен доход изпла-
тен на нерезиденти. Същевременно, излишъкът по 
вторичен доход се понижи с 0.2 пр.п. до 1.2% от 
прогнозния БВП. Последното се дължеше на леко по-

Граф. 7: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: Евростат 

 

Граф. 8: Приноси към изменението на ХИПЦ 

(пр. п., на год. база) 

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

Източник: Евростат, МФ 

 

 

Граф. 9: Износ, оборот от износ и очаквания 

 

* Баланс, Бизнес наблюдение 
Източник: НСИ, БНБ 
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високи месечни вноски в бюджета на ЕС. Общо за 
периода януари-април балансът по доходните статии 
се подобри на годишна база и изцяло компенсира 
понижението в излишъка във външната търговия. 
Балансът по текущата сметка остана непроменен 
като съотношение спрямо БВП с дефицит в размер на 
1.4%. 

Брутният външен дълг (граф. 10) продължи да се 
понижава и в края на април достигна 32.9 млрд.евро 
(61.4% от прогнозния БВП), при 34.3 млрд.евро през 
същия месец на 2017 г. и 33.3 млрд. евро в края на 
март. Свиването бе основно по линия на дългосроч-
ните задължения на частния небанков сектор, които 
намаляха от 21.9% от БВП през април 2017  г. до 
19.8% през март 2018 г. и 18.9% - през април. Бълга-
рия затвърди позицията си на кредитор спрямо оста-
налия свят, след като нетният външен дълг достигна 

до -2.4% от прогнозния БВП. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР 

Международните валутни резерви достигнаха до 
23.5 млрд. евро през юни, като растежът спрямо 
предходния месец се ускори до 3% при 1.4% през 
май. Банковите резерви отбелязаха най-висок растеж 
през месеца от 7.4%. Банкнотите и монетите в обра-
щение и депозитът на правителството също имаха 
положителен принос, като се покачиха съответно с 
1.7% и 3% спрямо месец по-рано. В същото време, 
задълженията към други депозанти отбелязаха леко 
намаление от 0.3% при 19.4% нарастване предходния 
месец, което отразяваше преведените годишни пре-
мийни вноски на банките към Фонда за гарантиране 
на влоговете в банките. Международните резерви 
продължиха да спадат на годишна база, но положи-
телната динамика през месеца ограничи темпа на 
понижение до 1.9% при 3.6% през май. Банковите 
резерви продължиха да предопределят общия спад. 
Парите в обращение имаха най-голям положителен 
принос и нараснаха с 10.9% спрямо година по-рано, 
следвани от задълженията към други депозанти, с 

ръст от 30.7%.  

Темпът на растеж на кредита за частния сектор през 
май се запази на нивото си от предходния месец от 
6.6% на годишна база. Както нефинансови предприя-
тия, така и домакинствата имах положителен принос 
за общото нарастване (граф. 13). Кредитът за нефи-
нансовите предприятия се увеличи със същия годи-
шен темп като този през април от 2.9%, воден от 
овърдрафт и кредити с матуритет над 5 години. Рас-
тежът при потребителските и жилищните  кредити 
продължи да се ускорява, съответно до 15% и 9.8% 

Граф. 10: Приноси към изменението на Брутния вън-
шен дълг 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 11: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 12: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ, МФ 
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на годишна база. Това допринесе за положителното 
развитие на кредита за домакинствата, с ръст от 
8.8%, въпреки ускорението на спада при „други кре-
дити“ до 23.3% при 16.1% през април. Тенденцията 
на понижение на лошите и преструктурирани креди-
ти се запази и през май те отчетоха годишно намале-
ние от 14.3%. Така делът им в общите кредити за 
нефинансови предприятия и домакинства се понижи 

до 12.4% при 15.2% година по-рано.  

Претегленият лихвен процент по новоотпуснати 
кредити (табл. 1) за нефинансови предприятия се 
повиши с 6 б.т. през май при спад от 41 б.т. през ап-
рил. Увеличението се дължеше изцяло на деноми-
нираните в евро нови сделки, докато цената на тези 
в национална валута и щатски долари се понижи. 
Общият обем нови кредити за нефинансови предп-
риятия бе по-нисък с 36.3% спрямо предходния ме-
сец, но нарасна със 17.5% спрямо същия месец на 
предходната година. Средната цена по потребителс-
ки и по жилищни кредити се понижи, съответно с 36 
и 5 б.т. на месечна база.  

Претегленият лихвен процент по нови срочни депо-
зити (табл. 3) се понижи с 2 б.т. през май спрямо ме-
сец по-рано. За понижението допринесоха новите 
срочни депозити в лева и евро, цената на които на-
маля, съответно с 3 и 26 б.т. спрямо април. Претегле-
ната цена на депозитите в щатска валута отчете по-
вишение от 27 б.т. По вид държател, цената на нови-
те срочни депозити на домакинства се покачи с 2 б.т., 
с положителен принос от всички валутни сегменти. 
Претеглената възвръщаемост в корпоративния сег-
мент също се повиши (с 5 б.т.), водена от средствата 
привлечени в щатски долари, докато делът и цената 
на корпоративните депозити в лева и евро се пони-
жи. Общият обем нови срочни депозити през май 
възлезе на 1.04 млрд. лв., което е с 8.9% повече в 

сравнение със същия месец на 2017 г. 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Според данните от месечните отчети за касовото 
изпълнение, бюджетният излишък по консолидира-
ната фискална програма за първите пет месеца на 
2018 г. достигна 1.4 млрд. лв. (1.4% от прогнозния 
БВП). Положителният резултат бе формиран от пре-
вишение на приходите над разходите по национал-
ния бюджет (в размер на 1.6% от прогнозния БВП), 
докато при европейските средства бе реализиран 

минимален дефицит (0.3% от прогнозния БВП). 

Общо приходите и помощите (граф. 14) в края на 
май възлязоха на 16 млрд. лв., като се повишиха с 

Граф. 13: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

 
Източник: БНБ, МФ 

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

и домакинства, % 

  
май 
2017 

април 
2018 

май 
2018 

Нефинансови предприятия 3.81 3.46 3.52 

Потребителски кредити 7.88 8.58 8.22 

Жилищни кредити 3.99 3.53 3.47 

Източник: БНБ, МФ 

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

  
май 

2017 
април 
2018 

май 
2018 

Потребителски кредити 9.37 10.65 10.04 

Жилищни кредити 4.44 3.90 3.84 

 
* Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор 
Домакинства по оригинален матуритет. ГПР за потребителски и ж и-
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, % 

  
май 

2017 
април 
2018 

май 
2018 

лева  0.24 0.19 0.16 

евро 0.24 0.43 0.17 

щатски долари 0.29 0.44 0.70 

Източник: БНБ, МФ 
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8.6% спрямо май 2017 г. Отчетеното нарастване при 
данъчните и неданъчните приходни групи бе съот-
ветно 9.9% и 5.3%, докато помощите за същия пери-
од намаляха с 9.3%. Най-висок принос за растежа на 
общите бюджетни постъпления имаха тези от соци-
ално- и здравноосигурителни вноски, с повишение от 
14.1% на годишна база, следвани от приходите от 
косвени данъци (повишение от 6.4%) и преки данъци 
(13.1%). При касовите постъпления от ДДС, акцизи и 
мита бе отчетено повишение съответно в размер на 

6.9%, 4.5% и 25.9% на годишна база. 

Общите правителствени разходи, включително 
вноската на България в бюджета на ЕС, (граф. 15) 
нараснаха с 11.7% на годишна база до 14.6 млрд. лв. 
Най-голям принос за растежа им имаха по-високите 
плащания за персонал (с 26.1% на годишна база), 
което се дължи основно на политиката за повишава-
не на възнагражденията на педагогическия персо-
нал. Значителен принос имаха и социалните разходи 
и стипендии (растеж от 7.1%), поради базов ефект от 
повишаването на пенсиите считано от юли 2017 г., 
както и по-високите с 62% инвестиционни разходи. 
Изразходваните средства за текуща издръжка и лих-
ви бяха по-ниски в сравнение с нивото им от май 

2017 г., съответно с 10% и 2.3%. 

Фискалният резерв към края на май достигна 
10.4 млрд. лв. (9.9% от прогнозния БВП), в т.ч. 
9.6 млрд. лв. средства на депозит в БНБ и други бан-
ки и 0.8 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за 

сертифицирани разходи и др.  

В края на май държавният дълг (вкл. държавнога-
рантираният) възлезе на 24.3 млрд. лв. (23.3% от 
прогнозния БВП, при 27.4% от БВП година по-рано). 
Вътрешният дълг намаля до 5.4% от прогнозния БВП 
при 6.4% за първите пет месеца на предходната го-
дина. Съотношението на външния дълг към БВП се 
понижи от 19.2% през май 2017 г. до 16%. Размерът 
на държавногарантирания дълг бе 1.9% от прогноз-
ния БВП, при 1.8% от БВП година по-рано.  

Граф. 14: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)

  

 

Източник: МФ 

Граф. 15: Приноси за растежа на общите разходи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ 
 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 II'17 III'17 IV'17 I'18 12’17 01’18 02’18 03’18 04’18 05’18 06’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.6 3.9 3.6 3.9 3.8 3.0 3.5 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.8 3.3 4.5 4.7 4.2 4.8 3.2 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 2.7 -6.6 3.8 4.0 4.2 4.1 10.2 - - - - - - - 

Износ растеж, % 5.7 8.1 4.0 3.6 4.6 2.1 5.0 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.4 4.5 7.2 6.2 5.4 8.2 4.6 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % -6.8 5.3 -0.1 0.0 -1.5 2.9 -0.3 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 4.2 4.0 3.4 4.1 3.5 2.3 2.9 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.3 3.1 4.2 4.3 3.6 3.7 3.8 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.5 7.2 2.4 2.7 9.0 1.1 3.2 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.9 2.7 3.4 4.9 3.5 1.6 1.6 -1.1 5.8 -0.9 0.1 0.8 0.0 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.7 1.1 9.3 10.1 10.8 6.7 4.3 2.2 9.8 0.6 2.7 3.8 3.2 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 11.8 6.1 3.7 3.4 2.6 4.0 3.5 4.0 5.0 3.1 2.6 4.9 6.2 - 

Строителна продукция растеж, % 11.2 -16.7 4.6 6.4 7.3 4.2 7.1 -7.9 28.5 4.2 -6.0 4.8 -0.5 - 

Общ бизнес климат баланс 20.3 22.5 26.6 28.7 28.0 25.4 27.6 24.4 27.0 27.5 28.2 31.0 33.1 32.2 

   Промишленост баланс 22.9 23.5 26.9 27.7 27.8 25.7 28.3 24.8 28.6 28.1 28.2 28.9 30.3 31.8 

   Търговия на дребно баланс 27.6 33.6 37.9 39.4 40.6 39.5 41.5 40.1 40.5 40.4 43.6 44.1 42.5 43.3 

   Строителство баланс 15.2 17.9 24.6 29.1 27.9 22.2 21.9 19.0 19.1 22.7 23.9 29.0 37.1 33.7 

   Услуги баланс 12.7 13.8 16.7 19.6 15.8 13.8 17.8 13.2 18.1 18.4 17.0 24.1 25.0 20.5 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 53.3 55.4 55.8 56.5 55.5 54.6 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.1 49.3 51.9 52.2 53.2 52.3 51.5 - - - - - - - 

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

Безработица (НРС) % 9.1 7.6 6.2 6.3 5.8 5.6 5.7 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 10.1 8.7 7.2 7.2 6.6 6.9 7.0 7.1 7.2 7.0 6.8 6.4 6.1 5.7 

Номинална работна заплата растеж, % 6.8 8.0 11.8 10.3 10.7 11.4 7.1 11.6 8.0 6.3 6.9 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 8.0 9.5 10.5 8.8 9.7 9.5 5.4 9.7 6.7 4.7 4.9 - - - 

Производителност на труда (БВП на 

зает) 
растеж, % 3.3 3.4 1.7 2.9 1.1 0.7 2.3 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 0.1 4.5 1.6 5.8 7.3 2.6 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 2.3 5.7 4.1 7.5 8.3 6.1 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.1 -0.8 2.1 2.3 1.6 2.7 2.0 2.8 1.8 2.0 2.2 2.0 2.6 3.2 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени растеж, % -1.1 -1.3 1.2 1.4 0.9 1.7 1.6 1.8 1.3 1.5 1.9 1.7 2.3 3.0 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -1.6 -2.9 4.2 3.4 5.7 5.5 4.9 5.1 5.6 4.4 4.8 3.8 - - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар растеж, % -2.4 -3.5 6.0 5.6 4.8 4.6 0.6 2.3 2.1 -0.5 0.3 1.5 - - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 32 200 33 959 35 316 17 483 26 152 35 316 9 220 35 315 3 706 6 212 9 219 12 971 15 978 - 

Общо разходи млн. лв. 34 685 32 491 34 471 15 737 23 732 34 471 8 628 34 470 2 544 5 460 8 626 11 652 14 557 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 946 859 888 488 677 888 308 888 84 220 308 390 457 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -2 485 1 468 846 1 746 2 420 846 592 845 1 162 752 593 1 319 1 422 - 

  % от БВП -2.8 1.6 0.9 1.8 2.5 0.9 0.6 0.9 1.1 0.7 0.6 1.3 1.4 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 23 300 27 424 25 531 27 212 25 479 25 531 24 429 25 531 24 461 24 463 24 429 24 389 24 344 - 

  % от БВП 26.3 29.1 25.9 27.6 25.6 25.6 23.3 25.9 23.4 23.4 23.3 23.3 23.3 - 

Фискален резерв млн. лв. 7 873 12 883 10 289 13 174 11 867 10 289 10 149 10 289 11 186 10 687 10 149 10 749 10 413 - 

  растеж, % 9.1 63.6 -20.1 -6.8 -16.9 -20.1 -19.3 -20.1 -19.2 -21.3 -19.3 -18.4 -18.8 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 II'17 III'17 IV'17 I'18 12’17 01’18 02’18 03’18 04’18 05’18 06’18 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 20 285 23 899 23 662 23 970 24 551 23 662 22 606 23 662 22 264 22 215 22 606 22 518 22 825 23 510 

Покритие на паричната база  % 144.3 163.4 156.4 168.4 161.2 156.4 158.6 156.4 161.8 162.7 158.6 161.4 160.6 158.7 

Покритие на вноса месеци 8.5 10.0 8.7 9.3 9.3 8.7 8.2 8.7 8.1 8.1 8.2 8.1 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг % 267.5 315.7 304.6 302.1 321.1 304.6 287.0 304.6 288.0 290.1 287.0 287.5 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.6 13.5 16.9 15.2 16.3 16.9 17.2 16.9 16.9 17.6 17.2 15.7 15.6 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.8 7.6 7.7 7.0 8.2 7.7 8.4 7.7 7.7 8.1 8.4 8.2 8.8 - 

Депозити растеж, % 8.2 6.7 7.2 6.0 7.5 7.2 7.8 7.2 7.1 7.7 7.8 7.7 8.3 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -1.2 1.5 4.8 4.2 4.9 4.8 5.6 4.8 4.8 5.0 5.6 6.6 6.6 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -1.7 0.3 1.7 2.1 3.1 1.7 2.3 1.7 1.6 2.0 2.3 2.9 2.9 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.3 2.0 6.0 6.0 5.9 6.0 6.3 6.0 6.1 6.1 6.3 9.1 8.8 - 

Лихвен процент по кредити
4
 % 7.0 5.8 4.3 4.8 4.6 4.3 4.6 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9 - 

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

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.79 1.86 1.63 1.71 1.66 1.63 1.59 1.63 1.57 1.60 1.59 1.62 1.67 1.68 

  ср. пер. 1.76 1.77 1.74 1.78 1.67 1.66 1.59 1.65 1.60 1.58 1.59 1.59 1.66 1.67 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 73.6 71.1 66.1 67.9 66.1 66.1 62.2 66.1 62.3 62.3 62.2 61.4 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.2 22.1 23.3 23.2 22.9 23.3 23.7 23.3 23.2 23.0 23.7 23.8 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 38.1 36.2 38.1 36.3 37.3 38.1 38.1 38.1 38.3 38.8 38.1 38.6 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро -17 1 091 2 269 581 2 250 -464 -139 -339 -230 169 -77 -63 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.0 2.3 4.5 2.7 4.5 4.5 4.4 4.5 3.9 3.7 4.2 4.2 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 622 -984 -2 074 -407 -179 -885 -865 -483 -330 -295 -240 -290 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.8 -2.0 -4.1 -2.9 -3.1 -4.1 -4.6 -4.1 -4.2 -4.6 -4.4 -4.4 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 919 23 104 25 754 6 431 6 631 6 747 6 109 2 025 2 050 1 872 2 187 2 144 - - 

  растеж, % 4.2 5.4 11.5 14.5 9.0 7.2 2.8 -0.3 12.3 -5.4 2.1 10.9 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 18 678 24 088 27 829 6 838 6 811 7 632 6 973 2 508 2 379 2 167 2 427 2 433 - - 

  растеж, % -21.5 29.0 15.5 16.7 11.1 14.4 6.5 14.7 20.2 4.6 -2.8 10.6 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 422 1 070 526 81 144 188 1 96 16 -18 3 77 - - 

Финансова сметка млн. евро -738 -356 2 320 232 1 325 1 099 1 371 -1 023 1 153 485 -266 422 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции млн. евро -2 329 -356 -688 -160 -97 -208 -42 -17 -316 10 264 2 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 44 2 198 878 348 -193 752 476 209 300 98 78 -260 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро -4 603 1 734 843 378 126 476 1 207 -1 074 1 333 114 -239 -134 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 730 3 467 -99 96 597 -869 -1 035 1 473 -1 359 -76 399 -101 - - 

 

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. – 104 674.4 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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