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Акценти 
Икономическият растеж достигна 3.1% за цялата 2018 г., след като 
през четвърто тримесечие нарастването на БВП се повиши до 3%, 
спрямо 2.7% през трето тримесечие. Както вътрешното търсене, така 
и нетният износ имаха положителен принос за тази динамика. След 
понижение на годишна база през второ и трето тримесечие, износът 
се увеличи с 2.2% през последното тримесечие. Растежът на публич-
ното потребление и инвестициите в основен капитал също се засили. 
Растежът на частното потребление се забави до 2.5%, поради влоша-
ване на потребителското доверие в края на 2018 г.  

Краткосрочната бизнес статистика показа силно представяне през 
януари 2019 г. Промишленото производство и продажби нараснаха на 
годишна база, подкрепени от положителната динамика както на вът-
решния, така и на външния пазар. Строителната продукция също се 
повиши, а растежът в търговията на дребно се ускори. През февруари 
общият показател за бизнес климата и индикаторът за доверието на 
потребителите запазиха нивата си от предходния месец. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетостта се понижи с 0.8% на 
годишна база, в резултат от по-ниския брой самонаети в селското 
стопанство. През февруари нивото на регистрираната безработица 
отбеляза намаление до 6.2%, след сезонното покачване през януари. 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. реалният растеж на произво-
дителността на труда се покачи до 3.8%. След отчетените през 2017 г. 
високи растежи, нарастването на компенсацията на един нает се 
забави до 6.3%, а номинални разходи за труд на единица продукция 

 – до 2.4%.

Потребителските цени в страната се повишиха с 0.3% през февруари 
спрямо предходния месец, подкрепени от по-високите цени на хра-
ните. Годишният темп на инфлация нарасна до 2.4% през февруари, 
докато базисната инфлация се забави до 2.2%. 

През 2018 г. излишъкът по текущата сметка достигна 4.6% от БВП. 
Балансът се влоши спрямо предходната година поради нарастване на 
търговския дефицит. Входящите преки чуждестранни инвестиции 
достигнаха 3.5% от БВП. Съотношението на брутния външен дълг към 
БВП продължи да се подобрява и достигна 59.3% към края на 2018 г. 

Положителната тенденция при кредита за частния сектор се запази и 
през януари 2019 г., като растежът достигна 8.5%, подкрепен от кре-
дита за нефинансови предприятия заемите на домакинствата. 

По предварителни данни на касова основа, бюджетният излишък по 
консолидираната фискална програма през януари 2019 г. възлезе на 
1 млрд. лв. (0.9% от прогнозния БВП). Излишъци бяха отчетени както 
по националния бюджет, така и при европейските средства (в размер 
съответно на 0.8 и 0.1% от БВП).   
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  

Растежът на българската икономка достигна 3.1% 
през 2018 г., при ускорено нарастване на брутния 
вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесе-
чие (3% на годишна база, в сравнение с 2.7% през 
трето тримесечие). По-високият растеж се дължеше 
на положителния принос на нетния износ (граф. 1). 
След понижение на годишна база през второ и трето 
тримесечие, износът се увеличи с 2.2% през послед-
ното тримесечие на годината и надмина ръста на 
вноса (1.6%). Забавянето при вноса се дължеше на 
по-слабото вътрешно търсене. Растежът на частното 
потребление се забави до 2.5% (граф. 2), поради 
влошаване на потребителското доверие в края на 
2018 г. и намаляване на броя на заетите, докато ди-
намиката на доходите беше благоприятна. Реалният 
разполагаем доход на домакинствата нарасна с по-
високи темпове, в сравнение с трето тримесечие, в 
резултат на ускореното нарастване на компенсация-
та на наетите и по-ниската инфлация. Растежът на 
другите компоненти на вътрешното търсене, като 
публично потребление и инвестиции в основен ка-
питал, се засили спрямо трето тримесечие и достиг-
на съответно 6.8% и 6.7%. 

От страна на предлагането, брутната добавена 
стойност (БДС) нарасна с 3% през четвърто тримесе-
чие (граф. 3). Както и през предходните тримесечия, 
ръстът се дължеше на услугите, основно операции с 
недвижими имоти, финансови и застрахователни 
дейности и държавно управление. Растежът на до-
бавената стойност в промишлеността се забави до 
0.3%, което съответстваше на динамиката на крат-
косрочните показатели от четвъртото тримесечие. В 
същото време, растежът на добавената стойност в 
строителството се ускори до 6.6%, подкрепен от 
сградното строителство. 

КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Производството и оборотът в промишлеността се 
повишиха през първия месец на 2019 г., в резултат 
от благоприятното развитие на продажбите както за 
износ, така и за вътрешния пазар, които нараснаха 
съответно с 5.6% и 8.3% спрямо същия месец на 
2018 г. (граф. 4). Основен принос за повишението на 
оборота за вътрешния пазар имаше производство-
то на хранителни продукти, докато растежът на 
външния пазар беше движен най-вече от производ-
ството на химически продукти и производството 
на електрически съоръжения. 

 Граф. 1: Приноси за растежа на БВП 

(пр.п, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 2: Доверие на потребителите и потребление 

 

 
Източник: Евростат, НСИ 

 

Граф. 3: Приноси за растежа на БДС 

(пр.п, на год. база) 

 
Източник: НСИ 
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През януари 2019 г. растежът на строителната про-
дукция продължи да бъде ограничаван от динами-
ката на гражданското строителство, което се 
понижи с 4% спрямо същия период на предходната 
година. Същевременно, растежът на сградното 
строителство се ускори до 4.6%, спрямо 4.2% ме-
сец по-рано. Търговията на дребно също нарасна с 
по-висок темп, като продажбите на битова елект-
роника и мебели отчетоха най-голямо нарастване от 
19% (граф. 5). 

През февруари общият показател на бизнес климата 
остана на нивото от януари (граф. 6 и 7). По-
резервираните оценки в промишлеността и тър-
говията на дребно бяха компенсирани от подобре-
ни очаквания в строителството и услугите. В 
промишлеността нарасна броят на анкетираните, 
които съобщават за проблеми с недостатъчно тър-
сене. В същото време, анкетираните в строителст-
вото показаха оптимизъм по отношение на строи-
телната дейност през следващите месеци. Очаква-
нията за търсенето на услуги и продажбите в търго-
вията на дребно също бяха благоприятни. Както и 
показателят за бизнес климата, индикаторът за до-
верие на потребителите остана близък до нивото си 
от януари. 

ПАЗАР НА ТРУДА,  
ДОХОДИ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  

През четвъртото тримесечие на 2018 г. търсенето на 
труд продължи да нараства, но общият брой на зае-
тите (ЕСС 2010) се понижи с 0.8% на годишна база, 
поради намалението в селското стопанство. Пос-
ледното бе обусловено от структурата на заетостта в 
сектора, доминирана от самонаетите, които про-
дължиха да намаляват, в съответствие с неблагоп-
риятното развитие на добавената стойност в селско-
то стопанство. Тенденцията при новосъздадения 
доход в индустрията и услугите бе положителна и 
броят на заетите се увеличи. Строителството от-
беляза най-висок растеж от 4.4%, подкрепен от на-
расналата икономическа активност както в сградно-
то, така и в гражданското строителство. Динамиката 
на заетите в промишлеността бе слабо отрицател-
на от 0.4%, повлияна от намалението на работните 
места в част от отраслите с експортна насоченост, 
като производство на текстил и облекло, на ме-
тални изделия, и на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета. Растежът на БДС в услугите остана 
близък до предходните три тримесечия и броят на 
заетите се повиши с 0.7% на годишна база, благода-
рение най-вече на увеличението в търговия, тран-

Граф. 4: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 5: Търговия на дребно, без търговията с 
 автомобили и мотоциклети, януари 2019 г. 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 6: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 
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спорт и хотели и ресторанти, но така също и на 
положителната динамика в отрасли с по-висока до-
бавена стойност, като дейности в областта на ин-
формационните технологии. 

През февруари 2019 г. коефициентът на регистрира-
ната безработица се понижи до 6.2%. Нетният месе-
чен поток безработни бе отрицателен (граф. 9), в 
резултат както на намалението на входящия поток в 
бюрата по труда (24.2 хил. души), така и на повише-
нието на изходящия (28.4 хил. души). Броят на пос-
тъпилите на работа през месеца се увеличи с 11.8% 
(19.5 хил. души) спрямо януари, за което допринесе 
запазването на активността в търсенето на труд на 
първичния пазар, както и разширяването в обхвата 
на изпълняваните активни програми, мерки и схеми 
на пазара на труда. 

Реалният темп на растеж на производителността на 
труда общо в икономиката се ускори до 3.8% през 
четвъртото тримесечие, спрямо 1% през аналогич-
ния период на 2017 г. и 3.7% през предходното три-
месечие (граф. 10). Услугите (с нарастване от 3.1%) 
продължиха да имат водещ принос за възходящата 
динамика на показателя, следвани от селското 
стопанство (7.3%), а повишението на производи-
телността в индустрията остана по-ниско и близко 
до третото тримесечие (0.4%). В преработващата 
промишленост, която в най-висока степен е изло-
жена на влияние от външната среда, темпът на рас-
теж беше значително по-висок, 5.1%.  

През четвъртото тримесечие на 2018 г., доходите от 
труд продължиха да нарастват с по-ниски годишни 
темпове спрямо 2017 г. Компенсацията на един нает 
се повиши номинално с 6.3%, което е почти два пъти 
по-ниско спрямо година назад. Основен принос за 
динамиката имаха услугите, докато в индустрията 
показателят продължи да нараства с двуцифрен 
темп от 11.8%. Текущото развитие на доходите и 
производителността на труда допринесоха за огра-
ничаване на номиналния растеж на разходите за 
труд на единица продукция до 2.4%, спрямо 10.9% 
през аналогичния период на предходната година 
(граф. 11). Растежът остана по-нисък от средния в 
новите страни членки и близък до средния в ЕС-28 и 
подкрепи разходната конкурентоспособност на ико-
номиката. 

 

 

 

 

Граф. 7: Бизнес климат и БВП 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

 

Граф. 8: Динамика на заетостта и приноси по сектори  

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

 

Граф. 9: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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ИНФЛАЦИЯ  

Инфлацията за февруари, според хармонизирания 
индекс на потребителските цени (ХИПЦ)1, бе 0.3% 
спрямо предходния месец, движена основно от пос-
къпването при храните, с 1.4%. В рамките на месеца 
цените на непреработените храни се повишиха с 
4.2%, което се дължеше на сезонното поскъпване 
при някои плодове и зеленчуци. Цените на прерабо-
тените храни нараснаха с 0.5%, като се открояваше 
повишението при ориз - с 1.9%, брашно - с 0.6% и 
хляб - с 0.2%. Сред другите основни групи месечното 
повишението при енергийните стоки с 1.6% бе ком-
пенсирано от спада при услугите и неенергийните 
промишлени стоки, съответно с 0.5 и 0.3%, и те има-
ха общ неутрален принос към инфлацията. 

Годишният темп на инфлация достигна 2.4% през 
февруари (граф. 12), което представляваше ускоре-
ние от 0.1 пр.п. спрямо януари 2019 г. и декември 
2018 г. Храните поскъпнаха с 4.5%, включително 
повишението при непреработените и преработените 
храни  съответно от 6.3 и 4%. Цените на енергийните 
стоки нараснаха с 1.7% на годишна база (граф. 13). 
Под влияние на цените на суровия нефт, цените на 
течните горива в страната се повишиха с 3.3%. Ба-
зисната инфлация на годишна база намаля до 2.2%, 
при 2.6% през януари. Забавянето се дължеше на 
цените на услугите. Спадът в цените на петрола в 
периода октомври - декември 2018 г. ограничи на-
растването в цените на транспортните услуги и услу-
гите за почивка и туристически пътувания. Динами-
ката на вторите бе повлияна и от сезонни фактори. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През декември 2018 г. по текущата сметка бе реа-
лизиран минимален дефицит от 51 млн. евро, с кое-
то натрупаният за годината излишък достигна 
2.5 млрд. евро или 4.6% от БВП. Балансът се понижи 
спрямо предходната година в резултат от нараства-
не на търговския дефицит (фиг. 14). Той достигна 
4.1% от БВП през 2018 г., при 1.5% през 2017 г. Сил-
ното вътрешно търсене подпомогна растежа на вно-
са, 7.1%, докато по-ниското външно търсене, наред с 
някои временни фактори (засягащи основно търго-
вията с трети страни) обусловиха по-ниския растеж 
на износа, 1.8%.  

Същевременно, балансът на услугите се подобри 
спрямо предходната година до 6% от БВП. По-

Граф. 10: Приноси към реалния растеж на  
производителността по сектори* 

(пр.п, на год. база) 

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

Източник: НСИ, МФ 

Граф. 11: Динамика на номиналните разходи  
за труд на единица продукция  

(%, на год. база) 

Източник: Евростат, МФ 

Граф. 12: Инфлация 

(%, на год.база) 

 
* от общия индекс са изкл. енергийните стоки и непреработените 
храни 

Източник: НСИ 

                                                           
1
 Съгласно методологията за изчисляване на ХИПЦ, от началото на 2019 г. НСИ въведе нови статистически тегла. По окончателни данни 

месечната инфлация за януари бе 0.2%, в сравнение с 0% по предварителни данни. 
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високите приходи от туристически, транспортни и 
други услуги основно допринесоха за по-високия 
излишък. Първичният доход също имаше положи-
телен принос за динамиката на текущата сметка, 
поради по-ниските изплащания на инвестиционен 
доход към нерезиденти. Салдото на вторичния до-
ход остана почти непроменено, 3.5% от БВП, при 
3.6% през 2017 г. 

Входящите преки чуждестранни инвестиции дос-
тигнаха 3.5% от БВП. 

Брутният външен дълг достигна 59.3% от БВП, като 
съотношението се понижи от 64.6% в края на 2017 г. 
Подобрението бе подкрепено от динамиката във 
всички институционални сектори, с изключение на 
банките. Номиналното нарастване на външната зад-
лъжнялост на банковия сектор се дължеше на по-
високи краткосрочни задължения. По отношение на 
матуритетната структура краткосрочният дълг (по 
оригинален матуритет) бе 14.3% от БВП, а дългос-
рочния – 45%. Нетният външен дълг продължи да 
показва превишаване на активите над пасивите, 
9.1% от БВП (фиг. 15). 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Положителното развитие на пазара на заемни сред-
ства за частния сектор продължи и през януари, 
като растежът на кредита за частния сектор леко се 
ускори до 8.5% на годишна база, при 8.4% през де-
кември. Съществен принос имаха кредитите за до-
макинства и за нефинансови предприятия. Растежът 
на вторите се ускори до 5.8% от 5.4% в края на 
2018 г. Кредитът за домакинствата нарасна с 10.8% 
на годишна база, при 11.2% месец по-рано, с поло-
жителен принос както от потребителските, така и от 
жилищните кредити.  

През януари се запази високият растеж при потреби-
телските кредити, 17.6% на годишна база, при 17.7% 
през декември, подкрепен от последните благопри-
ятни тенденции в развитието на пазара на труда и 
доходите (граф. 16). По отношение на матуритетната 
структура, увеличението на потребителските креди-
ти бе движено основно от дългосрочните сделки (с 
матуритет над 5 г.) и тези с матуритет между 1 и 5 г. 
През януари 2019 г. претеглената цена на новите 
сделки спадна с 46 б.т. спрямо предходния месец. 
Промяната изцяло се дължеше на новите потреби-
телски кредити в лева. Минималното забавяне в 
ръста на потребителските кредити спрямо декември 
2018 г. се осъществи в условията на месечно пони-
жение на показателя за доверие на потребителите.  

Граф. 13: Международни цени на суровия петрол Брент 
в евро и цени на енергийни стоки в България 

(%, нарастване на год. база) 

 
Източник: НСИ  

 

Граф. 14: Изменение на текущата сметка (TС) 

(приноси по компоненти в пр.п.) 

 
Източник: БНБ, НСИ, изчисления МФ 

 

Граф. 15: Брутен външен дълг и брутни външни активи 

(% от БВП) 

 
Източник: БНБ 
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Жилищните кредити продължиха да нарастват, с 
11.1% на годишна база, докато претеглената цена на 
новите сделки през януари се увеличи с 3 б.т. Ком-
понентът „други кредити“ запази отрицателен при-
нос и се сви с 27.5% спрямо същия месец на пред-
ходната година. 

БЮДЖЕТЕН СЕКТОР  

По предварителни данни на касова основа, бю-
джетният резултат за първия месец на 2019 г. въз-
лезе на 1 млрд. лв. (0.9% от прогнозния БВП). Изли-
шъци бяха отчетени както по националния бюджет, 
така и по европейските средства, съответно в размер 
на 0.8% и 0.1% от БВП.  

Общите бюджетни постъпления (граф. 17) се пови-
шиха минимално, с 0.3%, в сравнение със същия 
месец на миналата година до 3.7 млрд. лв. Нараст-
ването се дължеше основно на по-високите неда-
нъчни приходи, с 51.7%, в резултат на базов ефект 
вследствие на нормативни промени относно бю-
джета на Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ от юли 2018 г. Помощите и социално- и 
здравноосигурителните вноски също се повишиха. 
При данъчните постъпления бе отчетен спад в раз-
мер на 9.3%, поради по-ниските приходи от косвени 
данъци. Последното бе в резултат от базов ефект 
след постъпилите повече акцизи през януари 2018 г., 
като следствие от презапасяване с цигари в послед-
ния месец от миналата година, преди предстоящото 
увеличение на акцизните ставки. Приходите от да-
нъци върху доходите, бяха близки до нивото им от 
януари 2018 г.  

Консолидираните фискални разходи (граф. 18) се 
увеличиха с 6.6% и възлязоха на 2.7 млрд. лв. Нарас-
тването им се дължеше до голяма степен на по-
високите плащания за персонал (с ръст от 10.6% на 
годишна база) и вноска към общия бюджет на ЕС 
(77.3%). Същевременно, разходите за текуща изд-
ръжка и лихви намаляха, съответно с 3.6% и 2.7%. 
Инвестиционните разходи (вкл. резерв за непредви-
дени разходи) се повишиха с 14.7% спрямо нивото 
им от януари 2018 г. 

Общият държавен дълг, включително държавно 
гарантираният, намаля до 23.2 млрд. лв. или 19.9% 
от прогнозния БВП към края на януари, при 22.7% 
година по-рано. Вътрешният дълг се сви до 4% от 
БВП от 5.2% през януари 2018. Съотношението на 
външния дълг към БВП също намаля – от 15.6% до 
14.3%. Държавногарантираният дълг бе 1.6% от БВП, 
при 1.8% година по-рано.  

Граф. 16: Потребление, разполагаем доход на  
домакинствата и обем на новоотпуснатите  

потребителски кредити 

(млрд. лв.) 

 
Източник: НСИ, БНБ 

Граф. 17: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни постъпления 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 

Граф. 18: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни разходи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 08’18 09’18 10’18 11’18 12’18 1’19 2’19 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.9 3.8 3.1 3.5 3.2 2.7 3.0- - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.3 4.3 6.0 6.1 7.7 7.5 3.4- - - - - - - - 

Брутообразуване на основен капитал растеж, % -6.6 3.2 6.5 10.9 7.0 3.0 67- - - - - - - - 

Износ растеж, % 8.1 5.8 -0.8 1.1 -2.3 -3.2 2.2- - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.5 7.5 3.7 4.6 4.9 3.8 1.6- - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 5.3 8.9 -1.1 -0.6 -2.0 -0.8 -1.1- - - - - - - - 

Индустрия без строителство растеж, % 5.9 4.0 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3- - - - - - - - 

Строителство растеж, % -6.8 4.4 4.0 9.1 0.7 2.1 6.6- - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.1 3.9 4.0 3.6 4.3 4.3 3.8- - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.2 1.5 3.8 4.7 5.7 2.0 3.1- - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 1.1 1.8 1.4 1.1 0.2 1.9 -1.5 2.8 1.9 -4.0 2.8 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.1 9.3 3.8 4.2 4.8 4.0 2.2 2.6 4.2 8.8 0.7 -2.5 6.7 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 5.4 4.5 3.1 5.4 4.2 4.9 4.7 3.3 5.4 6.7 2.9 3.2 - 

Строителна продукция растеж, % -16.7 4.6 1.6 7.1 -0.5 -1.2 1.3 -1.2 -5.9 4.1 -1.7 1.6 0.9 - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 27.6 32.1 29.6 26.1 29.2 27.7 25.8 26.4 25.9 27.8 27.7 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 28.3 30.4 28.3 25.5 27.7 27.6 25.2 27.0 24.3 28.4 26.1 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 41.5 43.3 41.4 39.3 40.0 40.1 37.6 38.6 41.8 40.1 39.7 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 21.9 33.3 30.9 27.0 31.5 25.7 28.3 26.1 26.5 27.7 29.0 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 17.8 23.2 19.3 13.0 19.0 17.3 12.8 13.2 13.0 14.2 17.6 

Доверие на потребителите баланс -22.5 -19.6 -20.3 -18.5 -18.3 -18.7 -25.8 -17.3 -18.8 -23.4 -27.9 -26.2 -26.8 -26.7 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.3 55.4 55.3 54.6 55.5 56.1 55.0 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.3 51.9 52.4 51.5 52.5 53.3 52.5 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.5 1.8 -0.1 1.2 0.2 -0.9 -0.8 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 7.6 6.2 5.2 5.7 5.5 5.0 4.7 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 8.7 7.2 6.2 7.0 6.1 5.6 6.0 5.6 5.6 5.9 6.0 6.1 6.4 6.2 

Номинална работна заплата растеж, % 8.0 9.4 9.4 7.1 8.2 7.7 6.9 8.6 6.7 6.7 6.8 7.3 -  

Реална работна заплата3 растеж, % 9.5 8.1 6.6 5.4 5.7 3.9 3.8 4.7 3.0 3.0 3.6 4.9 - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.4 2.0 3.2 2.3 3.1 3.7 3.8 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 4.8 -1.2 0.5 -1.2 -3.9 -0.1 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 8.4 2.4 3.3 2.3 1.4 2.4 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.8 2.1 2.8 2.0 2.6 3.5 3.1 3.5 3.6 3.7 3.1 2.7 3.0 3.2 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.3 1.2 2.6 1.6 2.4 3.6 3.0 3.7 3.6 3.6 3.0 2.3 2.3 2.4 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -2.9 4.2 4.1 4.9 4.8 3.2 3.4 3.1 3.1 3.9 3.5 2.9 2.1 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -3.5 6.0 3.9 0.6 5.7 5.4 3.8 5.0 4.5 5.3 3.4 2.4 0.6 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 39 651 9 220 19 210 29 164 39 651 25 976 29 162 32 613 35 810 39 646 3 718 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 39 516 8 628 17 497 26 501 39 516 23 588 26 498 29 769 32 913 39 509 2 712 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 1 083 308 576 823 1 083 738 823 910 994 1 083 149 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 135 592 1 713 2 663 135 2 388 2 665 2 844 2 897 137 1 006 - 

  % от БВП 1.6 0.8 0.1 0.5 1.6 2.5 0.1 2.2 2.5 2.6 2.7 0.1 0.9 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 23 942 24 429 24 250 24 153 23 942 24 219 24 153 23 942 23 980 23 942 23 197 - 

  % от БВП 29.1 25.3 22.2 22.6 22.5 22.4 22.2 22.4 22.4 22.2 22.2 22.2 19.9 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 08’18 09’18 10’18 11’18 12’18 1’19 2’19 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 9 365 10 149 10 831 11 213 9 365 10 860 11 213 11 128 11 306 9 365 10 518 - 

  % от БВП 13.7 10.2 8.7 9.4 10.0 10.4 8.7 10.1 10.4 10.3 10.5 8.7 9.0 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 25 072 22 606 23 510 24 540 25 072 23 960 24 540 24 137 24 161 25 072 24 398 24 767 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 150.5 158.6 158.7 160.1 150.5 160.7 160.1 162.2 163.0 150.5 154.0 156.1 

Покритие на вноса месеци 10.0 8.7 0.0 8.2 8.4 8.5 8.6 8.4 8.5 8.3 8.3 8.6 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 315.7 304.6 0.0 287.0 301.1 304.8 318.0 300.1 304.8 298.7 293.1 318.0 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 12.2 17.2 15.8 13.5 12.2 14.0 13.5 14.8 14.5 12.2 13.5 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 7.6 7.7 8.8 8.4 10.0 9.2 8.8 9.6 9.2 9.7 9.3 8.8 10.0 - 

Депозити растеж, % 6.7 7.2 8.7 7.8 9.6 8.8 8.7 9.3 8.8 9.6 9.2 8.7 10.0 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 8.4 5.6 6.7 7.4 8.4 7.6 7.4 7.8 8.2 8.4 8.5 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 5.4 2.5 3.8 4.0 5.4 4.2 4.0 4.8 5.5 5.4 5.8 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 11.2 6.3 9.2 9.7 11.2 10.2 9.7 10.0 10.0 11.2 10.8 - 

Лихвен процент по кредити4 % 5.8 4.3 4.6 4.6 4.7 4.6 4.3 4.4 4.6 4.7 4.3 4.0 4.6 - 

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

ГПР6, потребителски кредити % 11.0 10.2 10.5 10.0 10.3 10.9 10.9 11.1 10.9 10.6 10.7 11.3 10.5 - 

ГПР6, жилищни кредити % 5.5 4.4 3.9 4.1 3.9 3.9 3.6 4.0 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.86 1.63 1.71 1.59 1.68 1.69 1.71 1.68 1.69 1.73 1.72 1.71 1.70 1.71 

  ср. пер. 1.77 1.74 1.72 1.59 1.64 1.68 1.72 1.69 1.68 1.70 1.72 1.72 1.71 1.72 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 71.1 64.6 59.3 60.4 60.7 61.4 59.3 61.8 61.4 61.4 60.9 59.3 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.1 23.4 24.1 23.8 23.3 23.8 24.1 23.4 23.8 23.8 24.5 24.1 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 36.2 38.1 37.7 38.0 38.4 38.0 37.7 38.3 38.0 37.9 38.4 37.7 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 3 368 2 539 49 297 2 207 -14 980 303 10 27 -51 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 6.5 4.6 6.0 5.2 4.3 4.6 4.7 4.2 4.1 4.2 4.6 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 -2 248 -635 -705 -255 -652 -36 -90 -235 -177 -240 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -2.0 -1.5 -4.1 -2.2 -3.2 -4.0 -4.1 -3.5 -3.9 -4.2 -4.4 -4.1 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 27 427 6 285 6 649 7 182 7 312 2 319 2 348 2 682 2 499 2 130 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 1.8 0.3 0.2 2.3 4.0 2.3 -0.4 8.1 2.1 1.2 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 29 676 6 921 7 354 7 437 7 964 2 355 2 437 2 917 2 676 2 371 - - 

  растеж, % 29.0 15.1 7.1 6.2 8.0 9.6 4.7 0.6 10.1 15.0 4.2 -5.1 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 778 2 193 247 337 134 55 76 83 178 - - 

Финансова сметка млн. евро -266 2 260 969 1 442 -186 327 -614 149 -194 440 -455 -599 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -266 -1 079 -1 223 50 -132 -498 -643 -368 104 -236 -226 -182 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро -75 1 291 287 406 -54 263 -328 78 82 233 -604 43 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 631 1 767 1 314 35 1 017 -599 634 -457 601 -244 -956 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 1 362 -1 035 892 1 122 383 231 604 -493 34 843 - - 

 

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 2016 г. – 94 130.0млн. лв., за 2017 г. – 101 042.5 лв., за 2018 г. – 
107 925.3 лв., както и прогнозни данни на МФ за 2019 г. – 116 411.7 млн. лв.; 

1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по новопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
6. Годишен процент на разходите по новоотпуснати кредити за домакинства по оригинален матуритет, претеглен по валута и срочност; 
7. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 

 

Информацията в това издание може да се ползва без специално разрешение, но с изричното позоваване на източника. 

Публикуваните оценки и коментари не следва да се считат за препоръка за вземане на определени инвестиционни решения. 


