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Акценти

След отчетеното положително развитие в началото 

на четвъртото тримесечие, краткосрочната бизнес 

статистика отново отчете известно забавяне на ико-

номическата активност през ноември. Индикаторът 

за бизнес климата в страната също се влоши. 

  

ХИПЦ отчете месечно нарастване от 0.3% през де-

кември изцяло по линия на сезонно поскъпване при 

услугите. Средногодишното изменение на потреби-

телските цени през 2014 г. бе -1.6%, докато дефла-

цията по месеци на годишна база нарасна незначи-

телно до 2% в края на годината. 

 

Балансът на текущата сметка бе положителен в 

размер на 0.8% от БВП в периода януари-октомври. 

Излишъкът се понижи в сравнение със същия пери-

од на 2013 г., като тенденцията на свиване на изли-

шъка по Tекущи трансфери и нарастване на търгов-

ския дефицит, наблюдавана през по-голямата част 

от изминалите месеци, се запази и през октомври. 

Финансовата сметка също отчете излишък за пери-

ода от началото на годината в размер на 720 млн. 

евро (1.7% от БВП). 

 

Брутният външен дълг нарасна с 5.2% на годишна 

база до 38.7 млрд. евро (96.1% от БВП) към края на 

октомври. Основен принос за това имаше външният 

дълг на сектор Държавно управление с нарастване 

от 52.1% на годишна база към октомври вследствие 

на емитираните в средата на 2014 г. глобални обли-

гации. 

 

Изваждането на балансите на Корпоративна търгов-

ска банка (КТБ) от паричната статистика доведе до 

обръщане на положителния растеж на паричното 

предлагане и кредита за частния сектор през ноем-

ври и те отчетоха спад спрямо съответния месец на 

предходната година, съответно с 1.2% и 7.4%. 

 

Дефицитът по консолидирания бюджет възлезе на 

1 600.7 млн. лв. (2% от БВП) към края на ноември. 

Отрицателното салдо се подобри с 0.2 пр.п. спрямо 

отчетеното за периода януари-октомври благодаре-

ние на постъпилите през ноември приходи по смет-

ките за европейски средства.  
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Текущо икономическо 
развитие 

КРА ТКОСРОЧНА  БИЗНЕС  С ТА ТИС ТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприятия1 се 

забави до 1.9% на годишна база през ноември в резултат 

на неблагоприятната динамика при продажбите на външ-

ния пазар, който се понижи с 2% спрямо съответния месец 

на предходната година. Основен принос са отчетения спад 

имаше производството на основни метали и производ-

ство на хранителни продукти, докато силното предста-

вяне при производството на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета, което се наблюдава от началото на годи-

ната, остана стабилно. В същото време, растежът при обо-

рота на вътрешния пазар достигна 4.6% на годишна база. 

Производството и разпределението на електрическа и 

топлинна енергия имаше най-голям принос за отчетеното 

повишение, следвано от производство на машини и обо-

рудване с общо и специално предназначение. 

След отчетеното минимално нарастване през октомври, 

промишленото производство се понижи с 0.6% на годиш-

на база. Низходящата тенденция обхвана по голямата част 

от промишлените производства, като най-голям отрицате-

лен принос имаше производството на основни метали. 

Положително развитие се наблюдаваше при производст-

во на автомобили, ремаркета и полуремаркета и ре-

монт и инсталиране на машини и оборудване. 

Растежът при търговията на дребно се забави до 1.7% 

спрямо ноември 2013 г. Аналогично на предходния месец, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на годишна база) 

 

Източник: НСИ 
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 Индексът на оборота отразява едновременно изменението на стойността на продажбите и изменението на цените. При изчисляване на 

индекса на промишленото производство стойностите се коригират с индекса на цени на производител, за да се изолират ценовите (ин-
флационните) изменения. 
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продажбите на дребно с автомобилни горива отчетоха 

най-голямо повишение от 5.8%, докато низходящата ди-

намика при търговията на дребно в неспециализирани 

магазини продължи със спад от 10.1% на годишна база. 

Продажбите на дребно на компютърна и комуникацион-

на техника също се понижиха с 0.6%, като отбелязаха пър-

ви спад за 2014 г. 

Индексът на строителната продукция също премина на 

отрицателна територия, като се понижи с 1.4% съответния 

месец на предходната година. Спадът при сградното 

строителство се ускори до 7.1%, докато растежът при 

гражданското строителство се забави до 6.1%, при го-

дишен ръст от 11% през октомври. 

След регистрираното подобрение през ноември, показа-

телят за бизнес климата се понижи отново през декември, 

вследствие на влошените оценки в търговията на дребно и 

строителството. В първия сектор анкетираните бяха по-

резервирани както по отношение на настоящата бизнес 

ситуация, така и за очакваните продажби през следващите 

месеци. В строителството анкетите отчетоха спад на полу-

чените поръчки спрямо предходния месец. Очакванията за 

строителната дейност през следващите месеци също бяха 

песимистични. Въпреки негативните оценки за текущата 

ситуация в промишлеността, предвижданията за бъдещото 

бизнес състояние са положителни. Очакванията за дина-

миката на производството в сектора регистрираха подоб-

рение, а броят на анкетираните в промишлеността, които 

посочват недостатъчното търсене като проблем, се пони-

жи. При услугите анкетите показаха повишени очаквания 

за търсенето през следващите месеци. 

ИНФЛАЦИ Я  

ХИПЦ отчете нарастване от 0.3% през декември спрямо 

предходния месец изцяло по линия на сезонно поскъпване 

при услугите. Цените на международните самолетни билети 

скочиха с 57.3% в сравнение с ноември в съответствие с на-

товарения празничен сезон в края на годината, доприна-

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на годишна база) 

 

Източник: НСИ 

 

 

 

 

Граф. 3: Бизнес климат 

(баланс на мненията) 

 

Източник: НСИ 
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сяйки с 0.69 процентни пункта за увеличението на общата 

инфлация. Цените на организираните почивки в страната и 

настаняването във ваканционни центрове и курорти също 

нараснаха в началото на зимния туристически сезон, съот-

ветно с 27% и 9.4%, като заедно добавиха още 0.29 пр.п. към 

месечния темп на инфлация. От друга страна, поевтинява-

нето на автомобилните горива продължи със спад от 3% 

спрямо ноември, по линия на продължаващото намаление 

в международните цени на суровия петрол. По този начин 

те компенсираха с 0.26 пр.п. положителния принос на услу-

гите. Цените на хранителните стоки се понижиха с 0.6% 

спрямо предходния месец и извадиха още 0.14 пр.п. от об-

щата инфлация, изцяло в резултат на по-ниски цени на неп-

реработените храни, и най-вече тези на пресните плодове и 

месото. Административните цени, както и цените на алко-

холните напитки и тютюневите изделия не отчетоха промя-

на в сравнение с ноември, докато неенергийните промиш-

лени стоки бяха по-евтини средно с 0.3%. 

Средногодишният темп на инфлация през 2014 г. бе -

1.6%, докато дефлацията по месеци на годишна база се 

ускори незначително до 2% в края на годината. С изключе-

ние на административно регулираните цени, които нарас-

наха с 0.9%, всички други основни компоненти на ХИПЦ 

имаха отрицателен принос. Цените на горивата спаднаха с 

14.8% на годишна база към декември и допринесоха за 

повече от 60% от отчетеното понижение в края на 2014 г. 

 ВЪНШЕН  СЕ КТОР  

Балансът на текущата сметка бе положителен в размер на 

349.2 млн. евро (0.8% от БВП) в периода януари-октомври. 

Излишъкът се понижи в сравнение със същия период на 

2013 г., като тенденцията на свиване на излишъка по Те-

кущи трансфери и нарастване на търговския дефицит, 

наблюдавана през по-голямата част от изминалите месе-

ци, се запази и през октомври. 

Търговският баланс се влоши до дефицит от 237.2 млн. 

евро през месеца, след като ръстът на вноса достигна 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 4: ХИПЦ и приноси по основни компоненти  

(пр.п., на годишна база) 

 

* Услуги и неенергийни нехранителни стоки. 
Източник: НСИ, МФ 
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на годишна база и изпревари нарастването на износа от 

1.9%. По отношение на регионалната структура, и при вно-

са, и при износа бе наблюдавано повишение в търговията 

с държавите-членки на ЕС и спад на тази към трети страни. 

За първите десет месеца на годината износът се понижи с 

1.4%, а вносът нарасна с 0.9% спрямо същия период на 

2013 г. 

Излишъкът по статията Услуги намаля на годишна база до 

42.9 млн. евро. Основен принос за наблюдаваната дина-

мика имаше отрицателното салдо по Други услуги в резул-

тат от понижение на постъпленията от износ на Компю-

търни и информационни услуги и Други бизнес услуги, 

при нарастване на плащанията към нерезидентни фирми 

за услуги от същите групи. От друга страна, нарастването с 

0.8% на постъпленията от пътувания се отрази в подобре-

ние на излишъка на подстатията. В периода януари-

октомври входящите парични потоци от пътувания на не-

резиденти в страната нараснаха с 1.7% на годишна база, 

въпреки неблагоприятните климатични условия през лет-

ния сезон и отчетения спад в посещенията на туристи. Де-

фицитът по статията Доход се повиши с 11.3% през октом-

ври в сравнение със същия месец на 2013 г., но общият 

спад от началото на годината в плащанията на дивиденти и 

разпределена печалба към чуждестранни инвеститори се 

отрази в свиване на натрупания дефицит от 3.5%. Излишъ-

кът по Текущи трансфери се понижи с 25.6% на годишна 

база през октомври и с 31.4% от началото на 2014 г. 

Балансът на финансовата сметка бе положителен в раз-

мер на 120.5 млн. евро, при дефицит от 585.6 млн. евро 

през октомври 2013 г. От началото на годината бе отчетен 

входящ финансов поток от 720 млн. евро или 1.7% от БВП. 

Брутният външен дълг (БВД) възлезе на 38.7 млрд. евро 

(96.1% от БВП) към края на октомври, нараствайки с 5.2% 

на годишна база. Нарастването на БВД се дължеше основ-

но на външния дълг на сектор Държавно управление, кой-

то се увеличи с 52.1% на годишна база до 4.9 млрд. евро 

(12.2% от БВП) към октомври вследствие на емитираните в 

средата на 2014 г. глобални облигации. Банките продъл-

Граф. 5: Динамика на външната търговия 

(млрд. евро) 

 

Източник: БНБ 

 

 

 

 

 

 

Граф. 6: ПЧИ, текуща и финансова сметка 

(януари– октомври, млрд. евро) 

 

Източник: БНБ 
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жиха да намаляват своя външен дълг – процесът започна 

през ноември 2013 г. и отразява връщането на дългосроч-

ни кредити и изтеглянето на краткосрочни депозити от не-

резиденти. През октомври външният дълг на банките бе 

5.7 млрд. евро (14.1% от БВП), като се понижи с 1.7% спря-

мо година по-рано. Вътрешнофирменото кредитиране се 

увеличи с 2.1% на годишна база до 16 млрд. евро (39.8% от 

БВП). Външният дълг на Други сектори остана без същест-

вена промяна спрямо октомври 2013 г. в размер на 12 

млрд. евро. Матуритетната структурата на БВД се промени 

слабо в посока увеличаване на дългосрочния дълг, чийто 

дял нарасна с 4 пр.п. на годишна база до 76.1% през ок-

томври. 

ФИНА НС ОВ СЕ КТОР  

Международните валутни резерви се увеличиха с 2.9% 

спрямо ноември до 16.5 млрд. евро в края на 2014 г. Ди-

намиката им бе определена в най-голяма степен от нарас-

тването на банковите резерви и банкнотите в обръщение, 

съответно с 33.7% и 7%, докато позицията Сметки на други 

депозанти се сви със 75.7%. Главната причина за тези зна-

чителни изменения бе започналото изплащане на гаран-

тираните депозити от Корпоративна Търговска Банка  (КТБ) 

и последвалото прехвърляне на наличностите по сметката 

на Фонда за гарантиране на депозитите (част от Сметки на 

други депозанти) към сметките на банките, избрани да 

бъдат посредници в изплащането. В същото време нараст-

ването на парите в обръщение може да се припише на се-

зонното нарастване на търсенето на ликвидност поради 

празниците в края на годината. Международните резерви 

нараснаха с 14.6%  на годишна база, водени от 52% увели-

чаване на депозита на правителството и 13% ръст както на 

парите в обръщение, така и на банковите резерви. Тези 

промени бяха частично компенсирани от 62.4% спад на 

годишна база на Сметки на други депозанти. Рязкото 

увеличение на паричната база през декември доведе до 

по-ниско покритие с резерви, 165.1% спрямо 186.8% месец 

преди това. Международните резерви на БНБ към края на 

октомври осигуряват покритие от 6.5 месеца внос и 168.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 7: Ключови отношения за валутния борд 

(%, на годишна база) 

 

Източник: БНБ, МФ 
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от краткосрочния външен дълг по оригинален матуритет. 

Паричното предлагане се сви с 1.2% на годишна база през 

ноември, след като през октомври отчете нарастване от 

5.9%. Промяната в темповете на нарастване отразява из-

важдането на балансите на КТБ от паричната статистика. 

Това от своя страна доведе до 6.6% месечен спад на широ-

ките пари. Спадът беше основно отразен чрез 27% месечно 

понижение на депозити, договорени за ползване след 

предизвестие и 4.7% свиване на депозитите с договорен 

матуритет. Годишните темпове на нарастване също се 

промениха – при депозитите с договорен матуритет бе от-

четен спад от 12.9% на годишна база през ноември спрямо 

понижение от 9.7% през октомври, докато депозитите, до-

говорени за ползване след предизвестие се свиха с 12.3% 

на годишна база спрямо отчетен 22.8% годишен ръст през 

октомври. Ръстът на ликвидния паричен агрегат М1 се за-

бави до 15.3% на годишна база от 18.6% през октомври 

поради по-слабото увеличение на овърнайт депозитите – 

17.1% годишно нарастване през ноември спрямо 21.7% 

ръст месец по-рано.  

Кредитът за частния сектор намаля със 7.4% на годишна 

база при 2.4% годишен ръст в края на октомври, което от-

ново се дължи на изключването на КТБ от паричната ста-

тистика през ноември. Годишното намаление при корпо-

ративните кредити беше 11.5% при положителен годишен 

ръст от 3% през предходния месец. Потребителските кре-

дити запазиха темпа си на годишно нарастване от пред-

ходния месец от 0.7%. Жилищните кредити също запазиха 

положителния си ръст на годишна база, макар че през но-

ември бе наблюдавано слабо забавяне до 0.1%. Лошите и 

преструктурирани кредити през ноември се понижиха с 

1.9% на годишна база, но техният дял в общия размер на 

кредитите за фирми и домакинства нарасна до 19.3% от 

18.2% месец по-рано поради ефекта от изключване на КТБ 

като отчетна единица и намалелия общ размер на креди-

тите за нефинансови предприятия и домакинства. 

Среднопретеглените лихвени проценти по кредитите за 

нефинансови предприятия през ноември се увеличиха с 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 8: Кредит към частния сектор 

(%, на годишна база) 

 

Източник: БНБ, МФ 
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б.т. до 7.4% (при 6.9% през октомври), като месечният обем 

на новоотпуснатите корпоративни кредити нарасна с 58% на 

годишна база. Средната цена на потребителските кредити 

се повиши с 3 б.т., докато тази на жилищните намаля със 17 

б.т. Месечният обем на новоотпуснатите потребителски 

кредити бе по-малък с 3.5% спрямо същия период на пред-

ходната година, докато при жилищните кредити той бе по-

висок с 18.3%. Спрямо предходния месец обема на новоот-

пуснатите кредити през ноември бе по-висок само при кор-

поративните кредити. От гледна точка на дългосрочната ди-

намика на средната цена при жилищните кредити, година 

по-рано среднопретегленият лихвен процент бе по-висок с 

83 б.т. Среднопретеглените лихвени проценти по срочни 

депозити в лева, евро и щатски долари намаляха през но-

ември. Възвръщаемостта на депозитите в лева се понижи с 

23 б.т., докато година по-рано тя бе по-висока със 117 б.т. 

Средните лихвени проценти по депозитите в евро и щатски 

долари намаляха с 16 и 8 б.т., докато година по-рано те бяха 

по-високи съответно със 123 б.т. за депозитите в евро и 34 

б.т. за тези в щатски долари. Общият обем на привлечените 

нови депозити през ноември бе в размер на 1.8 млрд. лв., 

което бе с 16% по-малко спрямо година по-рано и 8% по-

малко спрямо предходния месец. 

ФИС КАЛЕН  СЕ КТОР  

Дефицитът по консолидирания бюджет възлезе на 

1 600.7 млн. лв. (2% от БВП) към края на ноември. Отрица-

телното салдо се подобри с 0.2 пр.п. спрямо отчетеното за 

периода януари-октомври благодарение на постъпилите 

през ноември приходи по сметките за европейски средст-

ва в размер на 615.4 млн. лв. и свиването на дефицита по 

тях до 745.8 млн. лв. В същото време дефицитът по нацио-

налния бюджет продължи да се увеличава, въпреки лекото 

забавяне в растежа на разходите, и достигна 854.9 млн. лв. 

Спрямо съответния период на предходната година, бю-

джетното салдо отчете влошаване с 1 028.7 млн. лв. 

Общо постъпилите в бюджета приходи и помощи за пери-

ода януари-ноември, бяха в размер на 26 738.4 млн. лв., 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 9: Лихвени проценти и обеми на срочни  
депозити в лева до 1 г. 

 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 10: Консолидиран бюджет –  
национална методология 

      (януари–ноември, млн. лв.) 

 

Източник: МФ 
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което съответства на изпълнение 89.2% от приетия с изме-

нението на ЗДБРБ за 2014 г. разчет. Растежът на приходите 

спрямо същия период на предходната година достигна 

1.6%, като спадът от 12% в неданъчните приходи, в резул-

тат на базов ефект от еднократни приходи през 2013 г., бе 

компенсиран от нарастване на данъчните постъпления и 

помощите, съответно с 3.7% и 4.6%. Основен принос за 

увеличението на данъчните приходи имаше нарастването 

на постъпленията от данък върху доходите на физически 

лица с 11.5%. Приходите от корпоративен данък се увели-

чиха с 5.4%, а тези от осигурителни вноски - с 5.3%. Пос-

тъпленията от косвени данъци достигнаха 90% от годиш-

ния разчет, като нарастването на приходите от ДДС бе 1.5% 

и се дължеше на увеличение на приходите от ДДС при 

сделки в страната и ВОП. Постъпленията от мита и акцизи 

бяха по-високи съответно с 2.7% и 0.6%, като при акцизите 

основен принос имаха приходите от горива. 

Общите разходи, вкл. вноската в общия бюджет на ЕС, дос-

тигнаха 86% от разчета при изпълнение от 78.2% до края на 

октомври. За периода от началото на годината най-голям 

принос за номиналното нарастване на разходите имаха со-

циалните плащания и стипендии, следвани от капиталовите 

разходи, които през 2014 г. ускориха растежа си благодаре-

ние на плащанията по европейски програми. Нарастване бе 

отчетено и при разходите за заплати и възнаграждения на 

персонала и социално и здравноосигурителни вноски, дока-

то при лихвените плащания и текущата издръжка бе регист-

риран спад спрямо същия период на 2013 г. 

Фискалният резерв към края на ноември нарасна до 8.8 

млрд. лв. (10.8% от БВП). Нарастването бе по линия на де-

позити на фискалния резерв в БНБ и банки, които достиг-

наха 8.2 млрд. лв. при 7.6 млрд. лв. към края на октомври. 

Вземанията от фондовете на Европейския съюз намаляха 

до 0.6 млрд. лв. 

Държавният дълг достигна 23.1% от БВП, в т.ч. вътрешен 

дълг - 9.7% от БВП и външен дълг - 13.4% от БВП. Държав-

ногарантираният дълг бе в размер на 0.8% от БВП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф. 11: Държавен дълг и фискален резерв 

(% от БВП, към края на съответния месец) 

 

Източник: МФ 
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Основни икономически показатели 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2011 2012 2013 IV'13 I'14 II'14 III'14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 

— БВП    

БВП1 
%, на год. 

база 
2.0 0.5 1.1 1.9 1.5 1.8 1.5        

   Потребление 
%, на год. 

база 
1.8 2.9 -1.3 -1.3 3.3 1.2 0.8        

   Брутообразуване в основен капитал 
%, на год. 

база 
-4.6 2.0 -0.1 4.2 4.8 5.1 4.4        

   Износ 
%, на год. 

база 
11.5 0.8 9.2 10.5 2.1 3.0 -2.8        

   Внос 
%, на год. 

база 
8.5 4.5 4.9 6.4 5.5 3.7 2.6        

Селско стопанство 
%, на год. 

база 
-1.5 -7.3 3.3 1.6 -0.3 1.4 3.7        

Индустрия 
%, на год. 

база 
6.3 1.6 -0.1 2.7 2.6 2.6 2.8        

Услуги 
%, на год. 

база 
0.9 -0.8 1.6 2.0 2.0 1.5 1.6        

Корективи 
%, на год. 

база 
0.2 6.9 0.3 -1.2 -1.7 1.6 2.5               

— Краткосрочна бизнес статистика    

Промишлено производство 
%, на год. 

база 
5.8 -0.4 -0.1 2.7 3.4 4.6 -0.4 2.3 0.3 -3.7 2.0 0.9 -0.6  

Оборот в промишлеността 
%, на год. 

база 
17.2 2.3 -1.0 -2.0 -6.4 2.8 0.5 8.6 -2.0 -2.6 6.7 4.5 1.9  

Оборот в търговията на дребно 
%, на год. 

база 
0.6 5.3 2.9 6.6 7.1 1.9 4.4 2.4 4.0 4.0 5.2 3.5 1.7  

Строителна продукция 
%, на год. 

база 
-12.8 -0.8 -5.3 -6.2 4.1 4.3 3.1 7.6 3.8 -2.3 7.9 3.1 -1.4  

Общ бизнес климат баланс 14.2 14.3 13.0 11.6 14.9 20.0 15.6 20.8 17.6 16.0 13.4 12.9 13.4 12.3 

   Промишленост баланс 22.4 21.3 15.6 12.5 17.8 21.0 18.5 21.2 19.1 19.3 17.1 16.0 14.1 16.5 

   Търговия на дребно баланс 17.3 16.4 19.7 22.0 22.2 28.8 22.7 29.9 23.7 22.8 21.6 18.7 26.2 21.6 

   Строителство баланс 2.8 0.3 2.0 -1.0 1.7 13.2 9.7 16.6 13.6 11.4 4.1 6.2 8.2 0.0 

   Услуги баланс 5.9 12.2 12.2 12.2 15.2 16.2 8.9 15.2 12.4 7.1 7.3 7.5 4.7 7.1 

— Пазар на труда    

Коеф. на икономическа активност (15+) % 52.5 53.1 53.9 54.0 53.5 54.1 55.2        

Коеф. на заетост (15+) % 46.6 46.6 46.9 47.0 46.5 47.9 49.3        

Заетост (СНС) 
%, на год. 

база 
-2.2 -2.5 -0.4 -0.7 0.3 0.3 0.7        

Безработица (НРС) % 11.3 12.3 12.9 13.0 13.0 11.4 10.8        

Безработица (АЗ) % 10.1 11.1 11.3 11.5 12.2 11.2 10.5 10.7 10.6 10.4 10.5 10.7 10.8  

Номинална работна заплата 
%, на год. 

база 
5.8 6.6 10.5 8.2 2.3 2.3 2.3 1.6 2.1 2.2 2.4    

Реална работна заплата2 
%, на год. 

база 
2.4 4.1 10.0 9.3 4.2 3.9 3.5 3.5 3.3 3.2 3.8    

Производителност на труда (БВП на зает) 
%, на год. 

база 
4.3 3.1 1.5 3.7 0.7 1.8 1.2        

Реални разходи на единица труд (БВП) 
%, на год. 

база 
-4.3 2.9 8.0 3.2 1.7 -1.8 -3.9               

— Инфлация    

Индекс на потребителските цени 
%, на год. 

база 
4.2 3.0 0.9 -1.5 -2.4 -1.8 -0.8 -1.9 -1.0 -0.6 -0.8 -0.4 -0.6 -0.9 

Хармонизиран индекс на потр. цени 
%, на год. 

база 
3.4 2.4 0.4 -1.0 -1.8 -1.6 -1.2 -1.8 -1.1 -1.0 -1.4 -1.5 -1.9 -2.0 

Цени на производител на вътр. пазар 
%, на год. 

база 
8.6 5.4 -1.3 -3.6 -2.0 -0.7 -0.8 -0.5 -0.6 -1.0 -0.6 0.8 0.3  

— Консолидиран бюджет (с натрупване)    

Приходи и помощи млн. лв. 25 378 27 470 28 981 28 977 6 576 14 171 21 556 14 170 16 841 19 215 21 556 24 021 26 738  

Общо разходи млн. лв. 26 867 27 828 30 430 30 418 7 450 15 167 23 035 15 166 17 988 20 491 23 039 25 781 28 339  

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 779 809 934 934 349 562 700 562 615 663 700 743 810  
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2011 2012 2013 IV'13 I'14 II'14 III'14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -1 488 -358 -1 448 -1 441 -875 -996 -1 479 -996 -1 147 -1 276 -1 483 -1 760 -1 601  

  % от БВП -1.9 -0.4 -1.8 -1.8 -1.1 -1.2 -1.8 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.2 -2.0  

Държавен и държавногарантиран дълг млн. лв. 12 826 14 683 14 893 14 893 15 836 16 604 19 409 16 603 19 160 19 266 19 409 19 096 19 433  

  % от БВП 16.4 18.3 18.6 18.6 19.4 20.4 23.8 20.4 23.5 23.7 23.8 23.5 23.9  

Фискален резерв3 млн. лв. 4 999 6 081 4 681 4 681 5 904 6 600 8 824 6 600 8 886 8 742 8 824 8 653 8 824  

  
%, на год. 

база 
-16.9 21.6 -23.0 -23.0 40.0 14.7 77.7 14.7 59.6 85.3 77.7 76.5 76.9  

— Финансов сектор    

Международни резерви млн. евро 13 349 15 552 14 426 14 426 13 960 14 323 15 564 14 323 15 135 15 331 15 564 15 580 16 061 16 534 

Покритие на паричната база  % 175.1 174.9 162.9 162.9 170.4 164.5 180.4 164.5 183.3 181.4 180.4 175.5 186.8  

Покритие на вноса месеци 6.2 6.7 6.2 6.1 5.9 6.1 6.6 6.1 6.5 6.5 6.6 6.5   

Покритие на краткосрочния външен дълг % 133.8 146.7 148.7 148.0 142.7 147.3 169.0 152.9 165.6 168.3 167.8 168.3   

Паричен агрегат М1 
%, на год. 

база 
14.4 9.5 17.5 17.5 16.1 16.4 18.7 16.4 16.8 18.0 18.7 18.6 15.3  

Паричен агрегат М3 
%, на год. 

база 
12.2 8.4 8.9 8.9 8.3 7.4 7.2 7.4 6.9 7.2 7.2 6.7 -1.2  

Депозити 
%, на год. 

база 
13.2 8.4 9.4 9.4 8.2 6.6 6.6 6.6 6.3 6.7 6.6 5.9 -3.1  

Кредит към частния сектор 
%, на год. 

база 
3.3 3.0 0.2 0.2 1.4 2.3 2.6 2.3 2.2 2.4 2.6 2.3 -7.4  

Кредит към нефинансовите предприятия 
%, на год. 

база 
5.7 5.0 0.1 0.1 1.7 3.1 3.0 3.1 2.7 2.9 3.0 3.0 -11.5  

Кредит за домакинствата 
%, на год. 

база 
-0.4 -1.0 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0  

Лихвен процент (краткосрочни кредити) % 7.2 7.6 7.9 8.1 7.8 7.8 7.1 7.6 7.1 7.4 6.8 5.9 8.3  

Лихвен процент (срочни депозити) % 4.8 4.3 3.5 3.2 3.2 3.0 2.5 2.9 2.7 2.4 2.4 2.3 2.1  

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.51 1.48 1.42 1.42 1.42 1.43 1.55 1.43 1.46 1.48 1.55 1.56 1.57 1.61 

  ср. пер. 1.41 1.52 1.47 1.44 1.43 1.43 1.48 1.44 1.44 1.47 1.52 1.54 1.57 1.58 

— Брутен външен дълг    

Брутен външен дълг % от БВП 90.5 92.2 91.0 91.0 88.5 89.0 92.1 89.3 92.1 92.3 92.4 92.9   

Краткосрочен външен дълг % от БВД 27.9 27.5 25.6 25.6 24.8 24.6 24.0 25.2 23.8 23.7 24.1 23.9   

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 42.8 41.4 41.3 41.3 42.2 42.7 41.2 42.8 41.9 42.1 41.2 41.5   

— Платежен баланс    

Текуща сметка млн. евро 33 -458 848 -435 -299 -90 933 279 484 409 41 -194   

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 -1.1 2.1 2.1 2.2 0.6 0.3 0.6 1.3 0.2 0.3 -0.1   

Търговски баланс млн. евро -2 156 -3 460 -2 430 -731 -862 -720 -527 -144 -86 -159 -281 -237   

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.4 -8.5 -5.9 -5.9 -6.9 -6.7 -6.8 -6.6 -6.2 -6.9 -6.8 -6.9   

Износ, f.o.b. млн. евро 20 264 20 770 22 271 5 653 4 868 5 443 6 005 1 890 2 052 1 946 2 007 2 065   

  
%, на год. 

база 
30.2 2.5 7.2 5.8 -6.7 0.3 0.5 7.5 0.5 -2.8 3.9 1.9   

Внос, f.o.b. млн. евро 22 420 24 230 24 701 -6 384 -5 730 -6 163 -6 532 -2 034 -2 138 -2 105 -2 288 -2 302   

  
%, на год. 

база 
22.3 8.1 1.9 3.3 0.9 -1.1 1.9 -1.9 -6.3 11.1 2.5 4.0   

Капиталова сметка млн. евро 504 551 468 161 125 200 203 132 106 61 36 14   

Финансова сметка млн. евро -886 1 255 -1 476 -225 -44 259 384 667 679 -205 -89 120   

Нетни преки чуждестранни инвестиции млн. евро 1 213 871 1 094 -109 465 -14 -1 10 74 258 -332 214   

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро -357 -887 -129 780 -161 27 1 512 104 1 397 34 80 -79   

Други нетни инвестиции млн. евро -1 676 1 303 -2 323 -887 -344 249 -1 107 554 -792 -496 181 -10   

Промяна в междунар. резерви на БНБ млн. евро -159 -2 161 599 351 553 -328 -1 211 -452 -797 -180 -235 -49   

 
Забележка:  
1. По цени от 2010 г., сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни.  
2. Дефлирани с ХИПЦ. 
3. Промяна в обхвата на фискалния резерв в началото на 2014 г. 


