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СПИСЪ К НА  ИЗП ОЛ ЗВАН ИТ Е СЪ КРАЩЕНИ Я  

АЗ Агенция по заетостта 

БВД Брутен външен дълг 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БДС Брутна добавена стойност  

БНБ Българска народна банка 

БОИ Брутен опериращ излишък  

б.т. базисни точки 

ДДС Данък добавена стойност 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДЦК Държавни ценни книжа 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕЦБ Европейска централна банка 

ИЦП Индекс на цени на производител 

ИС Индустриални страни (по методология на ЕК) 

КН Компенсация на наетите 

КТБ Корпоративна търговска банка АД 

МВФ Международен валутен фонд  

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИП Международна инвестиционна позиция 

МОД Минимален осигурителен доход 

МРЗ Минимална работна заплата 

МФ Министерство на финансите 

НОИ Национален осигурителен институт  

НРС Наблюдение на работната сила 

НРТЕП  Номинални разходи за труд на единица продукция 

НСИ Национален статистически институт 

НТООД  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата 

НФП Нефинансово предприятие  

НЧА Нетни чуждестранни активи 

ОФП Обща факторна производителност 

ПКА Преглед на качеството на активите 

пр.п. процентен пункт 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

РЕВК Реален ефективен валутен курс 

РТЕП Разходи за труд на единица продукция 

СБ Световна банка 

СГС Софийски градски съд 

СНС Система за национални сметки 

СОФ Социално-осигурителен фонд  

СПС Стандарт на покупателна способност 

СРЗ Средна работа заплата 

УС Управителен съвет 

ХИПЦ Хармонизиран индекс на потребителските цени 
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Увод 

През 2015 г. икономиката на България нарасна с 3% в 

реално изражение. Това бе най-високият растеж от 

2008 г. насам. Той бе балансиран, с положителни 

приноси от външното и вътрешното търсене. Нетният 

износ беше определящ за нарастването на БВП. 

В резултат от продължаващата несигурност в глоба-

лен план, реалният растеж на световната икономика 

се забави, а световната търговия се влоши значител-

но, главно поради процесите на преориентиране на 

икономиката на Китай и „охлаждането“ на други но-

вовъзникващи икономики. 

Под влияние на по-ниското търсене, международни-

те цени на суровините и петрола отчетоха силен спад 

през 2015 г. Това се отрази в намаление на вътреш-

ните цени както на производител, така и на потреби-

тел. От гледна точка на инфлационните очаквания в 

страната, анкетите на НСИ показват, че към настоя-

щия момент потребителите нямат намерение да от-

лагат във времето разходите си в очакване на про-

дължаващо поевтиняване на потребителските стоки. 

В периода след 2009 г., износът на стоки и услуги е 

основният източник на икономически растеж в Бъл-

гария. Износът надмина предкризисното си равнище 

още през 2010 г. Наблюдава се подобрение на 

неговата структура, което се изразява в повишаване 

на дела на стоките с висока и средна добавена стой-

ност. През 2015 г., както и в предходните години, 

динамиката на износа бе подпомогната от подобре-

ние на конкурентоспособността, която се отрази и в 

нарастване на дела на българския износ във вноса на 

ЕС. 

За втора поредна година динамиката на БВП по фак-

тори на труд свидетелстваше за водещ принос от 

страна на производителността на труда, подкрепен 

от нарастването на заетостта в страната. Нарастване-

то на заетостта през 2015 г. се дължеше на повише-

ното търсене на труд в индустрията и услугите, което 

е предпоставка за устойчивост и за продължаване на 

възходящата динамика на показателя. Нарастването 

на заетите в промишлеността беше пряко свързано с 

повишените приходи от продажби в експортно ори-

ентираните дейности и нарастването на добавената 

стойност в промишлеността.  

Увеличението на заетостта имаше основен принос 

към свиването на безработицата през 2015 г., но око-

ло 30% от него се дължеше на намалението на насе-

лението в трудоспособна възраст. 

Потреблението на домакинствата забави растежа си 

поради по-ниското нарастване на компенсацията на 

наетите. Това се отрази в по-бавен растеж на 

добавената стойност в услугите. 

Инвестициите в основен капитал се увеличиха с 2.5% 

и за трета поредна година това се дължеше на пуб-

личните капиталови разходи и, по-специално, изпла-

тените средства по програми на Европейския съюз за 

периода 2007-2013 г., включително национално съ-

финансиране. Частните инвестиции в икономиката 

продължиха да спадат. От друга страна, предприема-

чите отчетоха по-висок дял на инвестициите за уве-

личаване на производствения капацитет през 2015 г. 

Тази тенденция се очаква да продължи и през 2016 г., 

като се има предвид увеличеното натоварване на 

мощностите в промишлеността. 

Кредитната активност през 2015 г. остана слаба. От 

гледна точка на търсенето, нефинансовите предприя-

тия и домакинствата се въздържаха да поемат нови 

задължения. Това предпазливо поведение може да 

се свърже и със спада на частните инвестиции, както 

и с по-ниските растежи на частното потребление 

спрямо предходната година. 

Банковата система се характеризираше с нарастваща 

ликвидност и подобряващи се показатели за рента-

билност. Това бе вследствие на един от най-добрите 

финансови резултати след кризата – на фона на под-

готовката на банките за ПКА, в т.ч. нетните продажби 
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на кредитни портфейли, слабото търсене на кредити 

и среда на намаляващи лихвени проценти. 

По-високите приходи от косвени данъци през 2015 г., 
дължащи се в голяма степен на подобрена събирае-

мост, се отрази в значително нарастване на коректи-
вите. Делът на корективите в БВП се повиши и дос-
тигна 14.6%, което е близо до стойностите отчетени 
преди кризата. 
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Табл. 1: Реален растеж и приноси на компонентите към растежа на БВП 

 Реален растеж на компонентите на БВП 
(%, на год. база) 

Приноси на компонентите към растежа на БВП 
(пр.п.) 

2014 І’15 ІІ’15 ІII’15 ІV’15 2015 2014 І’15 ІІ’15 ІII’15 ІV’15 2015 

БВП 1.5 3.3 2.8 3.0 2.9 3.0 1.5 3.3 2.8 3.0 2.9 3.0 

Крайно потребление 2.2 -1.5 -0.4 1.8 2.4 0.7 1.7 -1.4 -0.3 1.3 1.9 0.5 

   Частно потребление 2.7 -1.0 -0.7 2.0 2.4 0.8 1.7 -0.8 -0.4 1.2 1.5 0.5 

   Публично потребление 0.1 -3.3 0.8 1.0 2.3 0.3 0.0 -0.6 0.1 0.1 0.4 0.0 

Инвестиции 4.4 -3.7 8.8 1.2 0.1 1.8 0.9 -0.6 1.8 0.3 -0.1 0.4 

   Инвестиции в основен капитал 3.4 -3.6 0.6 3.2 7.2 2.5 0.7 -0.6 0.1 0.7 1.5 0.5 

   Физическо изменение на запасите       0.2 0.0 1.7 -0.4 -1.6 -0.1 

Износ на стоки и услуги -0.1 15.0 6.9 4.3 6.4 7.6 -0.1 9.8 4.5 3.0 3.8 5.0 

   Стоки 1.4 16.3 8.3 5.5 5.1 8.4 0.7 8.5 4.1 2.7 2.5 4.2 

   Услуги -4.6 11.8 2.6 0.0 13.5 5.1 -0.8 1.4 0.4 0.3 1.3 0.8 

Внос на стоки и услуги 1.5 6.3 4.9 2.3 4.3 4.4 -1.0 -4.5 -3.3 -1.5 -2.7 -2.9 

   Стоки 1.6 8.4 5.1 2.2 5.3 5.2 -0.9 -5.1 -2.9 -1.3 -2.9 -2.9 

   Услуги 1.5 -5.1 3.9 2.5 -1.0 0.3 -0.1 0.5 -0.4 -0.3 0.1 0.0 

Източник: НСИ, МФ 

 

Икономически растеж 

КРАЙ Н О ТЪ РСЕНЕ  

През 2015 г. икономиката на България достигна най-

високия си растеж от 2008 г. насам. Брутният вътре-

шен продукт нарасна в реално изражение с 3%. Рас-

тежът бе балансиран, с положителни приноси еднов-

ременно от външното и вътрешното търсене. Прино-

сът на външното търсене бе формиран от значително 

нарастване на износа, докато за положителната ди-

намика вътре в страната допринесоха най-вече пра-

вителствените инвестиции и потреблението на дома-

кинствата. В номинално изражение БВП достигна 

86 373 млн.лв., което представлява нарастване от 

3.3% спрямо 2014 г. Положителният дефлатор на БВП 

от 0.3% бе формиран от положителните условия на 

търговия, а отрицателният дефлатор на потребление-

то бе компенсиран от положителен при инвестиции-

те.  

 

 

Граф. 1: Приноси към реалния растеж на БВП* 

(пр.п.) 

 

* Данните за БВП и компонентите му са при постоянни цени, база 
2010 г. Представените растежи са спрямо същия период на пред-
ходната година. 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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Вътрешно търсене 

Растежът на потреблението на домакинствата се 

забави спрямо 2014 г., като през първото полугодие 

на 2015 г. дори бе отчетен спад, който беше 

преодолян през втората половина от годината с 

повишаването на потребителското доверие и 

очакванията за финансовото състояние на 

домакинствата. Въпреки положителната динамика на 

паза на труда и увеличаването на заетостта през 

годината, потреблението бе сравнително слабо 

поради по-ниското нарастване на компенсацията на 

наетите в сравнение с предходната година. 

Отрицателният дефлатор при потреблението на 

домакинствата не успя напълно да компенсира по-

ниския номинален растеж на доходите и реалното 

нарастване на разполагаемия доход1 също се забави 

спрямо 2014 г. до 3%. 

С основен принос за реалния растеж на 

потреблението през 2015 г. бяха разходите за услуги. 

Разходите за недълготрайни стоки (храна, напитки, 

тютюн) спаднаха с 6.1%, а тези за закупуване на стоки 

за дълготрайна употреба забавиха спада си в 

сравнение с 2014 г.  

Граф. 2: Фактори, оказващи влияние върху  
потреблението на домакинствата  

(баланс) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

                                                           
1
 Разполагаемият доход на домакинствата по постоянни цени се 

получава от този по текущи цени, коригиран с дефлатора на пот-
реблението на домакинствата. 

 

Граф. 3: Приноси към номиналния растеж на разполагаемия 
доход на домакинствата  

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, БНБ, МФ, собствени изчисления 

 

Граф. 4: Приноси към реалния растеж на потреблението на 
домакинствата*  

(пр.п.) 

 

* Нетният туризъм представлява разликата между разходи на рези-
денти в чужбина и на нерезиденти в страната. 

Източник: Евростат  

Правителственото потребление бе с неутрален при-

нос за икономическия растеж. От една страна, то бе 

ограничено по линия на разходите за заплати и въз-

награждения в държавната администрация, а от дру-

га – стимулирано от растежа на разходите за издръж-

ка. В резултат, за годината бе отчетено слабо реално 

нарастване на публичното потребление от 0.3%.  
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Растежът при инвестициите в основен капитал дос-

тигна 2.5% и за трета поредна година се дължеше на 

публичните капиталови разходи. Правителствените 

инвестиции в основен капитал нараснаха с 22.4% в 

реално изражение. С основен принос за това бяха 

изплатените средства по програми на Европейския 

съюз за програмния период 2007-2013 г., включител-

но национално съфинансиране. Най-голям дял по 

линия на европейските фондове имаха инвестициите 

в транспортната инфраструктура, инфраструктурата за 

опазването на околната среда и регионалната инф-

раструктура. 

Граф. 5: Брутообразуване на основен капитал  

(пр.п.)  

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Частните инвестиции2 в икономиката продължиха да 

спадат. През годината брутният опериращ излишък 

забави растежа си, което е сигнал за ограничаване на 

източниците на финансиране на инвестиционни про-

екти. От друга страна, според инвестиционната анке-

та в промишлеността от октомври 2015 г., предприе-

мачите декларират нарастване на дела на инвести-

циите за увеличаване на производствения капацитет 

през 2015 г. Това се очаква да продължи и през 

2016 г., като се има предвид увеличеното натоварва-

не на мощностите в промишлеността, което за 2015 г. 

достигна средно 74.1%. 

                                                           
2
 Частните инвестиции се получават като разлика между инвести-

циите в основен капитал за цялата икономика и тези на сектор 
Държавно управление. 

Граф. 6: Фактори, оказващи влияние върху инвестициите  

(%) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Граф. 7: Анкети в промишлеността  

(%) 

 

Източник: НСИ, Евростат 

С водещ принос са инвестициите в строителството, 

като за пръв път от 2008 г. се наблюдава нарастване 

при инвестициите в жилища. Нарастването на цените 

на жилищата, което се наблюдава от 2014 г. насам, 

може да е допринесло за повишаване на инвестици-

онната активност в тази сфера, докато правителстве-

ните капиталови разходи движат растежа при други 

сгради и постройки. Секторната разбивка на разхо-

дите за придобиване на ДМА показва увеличение и 

на дела на сектори държавно управление и създава-

не и разпространение на информация и творчески 

продукти. 
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Граф. 8: Приноси към реалния растеж на брутообразуване на 
основен капитал по вид  

(пр.п.) 

 

Източник: Евростат 

Делът на спестяванията в БВП се повиши, главно по-

ради изоставащото номинално нарастване на край-

ното потребление спрямо растежа на БВП. Балансът 

спестявания-инвестиции остана положителен и леко 

се увеличи спрямо 2014 г. до 1.2%. Това се дължеше 

преди всичко на спада на инвестициите в частния 

сектор като дял от БВП.  

Граф. 9: Национални спестявания и инвестиции  

(% от БВП) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Външно търсене 

Нетният износ бе с основен принос за реалния 

растеж на БВП и през 2015 г. Същевременно през 

годината вносът на стоки и услуги се възстанови и 

достигна нивата си по постоянни цени от 2008 г. 

Докато нарастването при вноса протече по-плавно 

през годините, то износът на стоки и услуги надмина 

предкризисното си равнище още през 2010 г. и 

отбеляза растеж през всички години в периода 2011-

2015 г., с изключение на 2014 г. Реалният растеж през 

2015 г. се ускори до 7.6%, при по-умерено нарастване 

на вноса (4.4%), което доведе до 2.1 пр.п. принос на 

нетния износ за покачването на БВП. 

Граф. 10: Реален износ и внос 

(2008=100) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Въпреки нарастването на износа, през годината не бе 

наблюдавано съществено подобрение във външната 

среда, като индикаторът3 за външно търсене 

предполагаше динамика, сходна на 

миналогодишната. Основен принос за покачването 

на търсенето имаха държавите от ЕС, докато 

динамиката при трети страни беше по-умерена, а 

износът към Русия се сви.  

                                                           
3
 Индикаторът за външно търсене е изчислен като претеглена 

средна аритметична величина между реалните растежи на вноса 
на стоки и услуги в основните търговски партньори на България и 
дела на тези страни в българския износ. Индикаторът покрива 
почти 80% от износа на страната, като обхваща всички държави 
членки на ЕС и около 35% от износа към трети страни. 
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Нарастването на износа на стоки от 8.4% през 2015 г. 

се дължеше на групите: машини и съоръжения 

(електрически машини и апарати), химически 

продукти (торове), продукти от неметални 

минерални суровини,благородни метали, зърнени 

растения и мелничарски продукти и нефт и 

рафинирани нефтопродукти.  

Граф.11: Приноси в изменението на външното търсене  

(пр.п.) 

 

Източник: Евростат, НСИ, собствени изчисления 

Граф. 12: Приноси към реалния растеж на износа  
на всички групи стоки  

(пр.п.) 

 

Източник: :НСИ, собствени изчисления 

ПРЕДЛ АГАНЕ  

Растежът на брутната добавена стойност се забави 

до 1.5% през 2015 г., спрямо 1.8% през предходната 

година. Отчетеното забавяне се дължеше на по-

слабото представяне на услугите в сравнение с 

2014 г. и спад в селското стопанство, докато индуст-

рията следваше възходяща динамика. 

Граф. 13: Приноси към растежа на БДС  

(пр.п.) 

 

Източник:НСИ, собствени изчисления 

Разминаването между растежите на БДС и БВП се 

дължи на корективите4. През 2015 г. при тях бе отче-

тен реален растеж от 12.7%. Тяхното нарастване се 

свързва с повишаване на приходите от косвени данъ-

ци (ДДС и акцизи) през годината, което в голяма сте-

пен се дължи на подобрена събираемост. Делът на 

корективите в БВП се повиши и достигна 14.6%, което 

е близо до стойностите от периода преди кризата 

(15% през 2007 г. и 15.8% през 2008 г.). 

Селско стопанство 

Добавената стойност в селското стопанство спадна с 

1.4% през 2015 г. Според втората оценка на НСИ за 

крайната продукция в селското стопанство, нетният 

опериращ излишък, който е индикатор за печалбите 

в отрасъла, се понижи с 20%, а спадът при дългот-
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райните материални активи се ускори до 20.4%, при 

намаление от 5.5% през 2014 г. 

Според втората оценка на НСИ, крайната продукция в 

отрасъла се понижи с 9.4% и възлезе на 7 626 млн. 

лв. Основен принос имаше спадът в обемите с 10.2%, 

докато цените нараснаха с 0.9%. За разлика от пред-

ходната година, когато добрата реколта се отрази в 

растеж на брутната продукция при зърнените и тех-

ническите култури, които заедно представляват око-

ло 53% от крайната продукция в селското стопанство, 

през 2015 г. спадът при тях беше водещ за низходя-

щата динамика в отрасъла. 

Граф. 14: Приноси към растежа на брутната продукция 

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ 

Граф. 15: Дял на избрани култури в обработваемата земя 

(%) 

 

Източник: МЗХ 

Въпреки че обработваемата земя се увеличи с 0.7% 

до 3 493 688 ха през 2015 г., основен принос за това 

увеличение имаше нарастването на земите под угар, 

които представляват изорана, но незасята земеделс-

ка площ. Повишение на обработваемата земя имаше 

и при царевицата и индустриалните маслодайни кул-

тури, докато земеделската площ при водещите кул-

тури в страната – пшеницата и слънчогледът, се по-

нижи. 

Сред факторите, ограничаващи развитието на селско-

то стопанство през 2015 г., бяха климатичните усло-

вия в страната, удължаване на руското ембарго върху 

вноса на определени групи селскостопански продук-

ти от страни членки на ЕС, както и въвеждането на 

нова система за заявление на директните плащания 

от земеделските производители.  

Промишленост 

БДС в промишлеността нарасна с 3.1% през 2015 г., 

подкрепена от силното представяне на износа. За 

разлика от нарастването на произведените количест-

ва, общият индекс на цените на производител в про-

мишлеността отчете спад през годината от 1.9%.  

Граф. 16: Производство и БДС в промишлеността 

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

Промишленото производство се повиши с 2.9%, като 

основен принос имаха сектори, чиято продукция е 

предназначена предимно за външните пазари като: 
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производство на електрически съоръжения, транс-

портни средства, метални изделия, без машини и 

оборудване, и производство на други неметални 

минерални суровини. В същото време, производство-

то на основни метали, което има основен дял в про-

дажбите за износ, отчете спад. 

Низходяща динамика се наблюдаваше и при други 

сектори със значителни дялове в промишленото про-

изводство поради ограниченото вътрешно търсене. 

Това са производство на хранителни продукти и 

производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия.  

Табл. 2: Дял и средногодишни растежи в промишлеността  
през 2015 г.  

Отрасли 
Дял в промишлено-
то производство (%) 

Производство, 
изменение (%) 

Производство на храни-
телни продукти 

11.8 -0.2 

Производство на основни 
метали 

11.9 -5.1 

Производство и разпре-
деление на електрическа 
и топлинна енергия 

11.8 -0.7 

Източник: НСИ 

Граф. 17: Промишлено производство и обороти 

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

Индексът на оборота в промишлеността нарасна с 

1.7%, подкрепен, както и промишлената продукция, 

основно от промишлените продажби за износ, които 

се повишиха с 4%. Оборотът за вътрешния пазар от-

чете ръст от 3.9% през първото полугодие на 2015 г., 

но поради спад през втората половина на годината, 

растежът достигна едва 0.1% за 2015 г. 

Производството на хранителни продукти и производ-

ството и разпределението на електрическа и топлин-

на енергия заедно представляват около 50% от про-

мишлените продажби за вътрешния пазар. Небла-

гоприятната динамика при тяхното развитие, която 

бе по-силно изразена в края на годината, имаше ос-

новен принос за отчетения спад при оборота за вът-

решния пазар. 

През 2015 г. цените на производител на междуна-

родния пазар продължиха да намаляват за трета по-

редна година, като спадът се ускори през втората 

половина на годината. В същото време, оборотът за 

износ отчете понижение само през трето тримесечие, 

а без влиянието на цените имаше слаб ръст, който се 

ускори през четвърто тримесечие, като основен при-

нос за повишението имаха производството на ме-

тални изделия, без машини и оборудване, и произ-

водството на автомобили, ремаркета и полуре-

маркета. Тези два подсектора, заедно с производс-

твото и разпределението на електрическа и топ-

линна енергия, бяха водещи за отчетения растеж при 

промишлените продажби за износ през цялата 

2015 г. 

Граф. 18: Оборот за външния пазар и дефлиран оборот  
за външния пазар  

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 
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Строителство 

След спада от 2.6% през 2014 г., БДС в строителството 

нарасна с 1.4% през 2015 г. Брутният опериращ из-

лишък отчете растеж от 1.2% за първи път от 2009 г. 

насам, което е индикатор за нарастване на печалбите 

на фирмите в този отрасъл. Благоприятната динамика 

в строителството се отрази и в нарастване на компен-

сациите на наетите лица в отрасъла с 13.2% през 

2015 г., при ръст от 9.6% през предходната година. 

Строителната продукция също се повиши с 2.4% 

средно за годината. Както гражданското, така и 

сградното строителство имаха положителен при-

нос за отчетения растеж.  

Граф. 19: Индекс на строителната продукция  

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

Граф. 20: Индекс на цени на жилища  

(% на год. база)  

 

Източник: НСИ 

През 2015 г. гражданското строителство продъл-

жи да подкрепя развитието на отрасъла, в резултат от 

нарастването на публичните инвестиции и ускорено-

то усвояване на средства от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС.  

Сградното строителство отчете растеж за втора 

поредна година и перспективите пред този сегмент 

от строителството се подобриха. Цените на жилища 

започнаха да нарастват още през 2014 г., като тази 

тенденция се запази и през 2015 г. Започнатото стро-

ителство на нови сгради също бележи ръст през пос-

ледните две години, основно в резултат на строител-

ството на жилищни сгради, а издадените разреши-

телни за строеж на нови сгради нараснаха с 1.1% през 

2015 г., при спад от 2.2% през предходната година. 

Граф. 21: Въведени в експлоатация новопостроени жилищни 
сгради през 2008 г. и 2015 г. 

 

Източник: НСИ 

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни 

сгради отчетоха спад от 7.7% през 2015 г. в резултат 

на понижение при сградите със стоманобетонна кон-

струкция. Този вид сгради заемат най-голям дял при 

новопостроените жилища, но се наблюдава тенден-

ция на намаляване на техния дял. Делът на стомано-

бетонните сгради при въведените в експлоатация 

новопостроени жилища постепенно се понижи от 

94.7% през 2008 г. до 70% през 2015 г., докато този на 

тухлените сгради нарасна от 4.3% до 26.2% за същия 

период. 
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Граф. 22: Фактори, възпрепятстващи дейността в строителството 

(относителен дял от предприятията, %) 

 

Източник: НСИ 

Според бизнес наблюденията, през 2015 г. е намалял 

броят на предприемачите от строителния сектор, 

които отчитат като основна пречка финансови проб-

леми, свързани с неплатежоспособност и трудности 

при получаване на кредит, както и проблеми с недос-

татъчно търсене. В същото време се увеличават 

проблемите, свързани с конкуренцията в бранша и 

недостига на работна сила. Водещо препятствие про-

дължава да бъде несигурната икономическа среда. 

Услуги 

По-слабото потребление през годината забави 

растежа на добавената стойност в услугите до 1.2% 

спрямо 1.9% през 2014 г. Въпреки това според бизнес 

наблюденията, намалява броят на предприемачите, 

отчитащи като проблем пред сектора на услугите 

недостатъчното търсене, както и несигурната 

икономическа среда. Всички дейности от сектора 

отчетоха растеж, като с основен принос бяха: 

операции с недвижими имоти, търговия; 

транспорт; хотелиерство и ресторантьорство, 

както и финансови и застрахователни дейности.  

Растежът на БДС при операции с недвижими имоти 

достигна 3.5% поради по-високия брой на 

осъществените сделки с имоти. Според данни от 

Агенцията по вписванията, през годината 

продажбите на имоти са се повишили с 5.7% спрямо 

2014 г., като преобладаващо е било търсенето с 

инвестиционна цел поради намаляването на лихвите 

по депозитите. Очаква се нарастването на търсенето 

да окаже допълнителен настиск в посока покачване 

на цените на жилищата. 

БДС в агрегирания отрасъл търговия; транспорт; 

хотелиерство и ресторантьорство забави растежа 

си до 1% при 1.2% през 2014 г. Основна причина за 

забавянето на растежа на добавената стойност в 

отрасъла е по-слабото нарастване на потреблението, 

което се отрази в ръст на оборотите търговията на 

дребно5 от едва 1%. В същото време, индексът на 

оборота, измерващ изменението в приходите от 

продажби, нарасна през 2015 г. в отраслите 

сухопътен транспорт (9.9%) и хотелиерство 

(3.4%), докато при ресторантьорство беше отчетен 

спад (-11.4%). При цените на производител на 

товарен и автомобилен транспорт бе регистриран 

спад от 2.7% и отбелязаното нарастване на оборота 

се дължеше на повишения обем провозени товари, 

стимулиран от растежа на износа през годината. При 

ресторантьорството имаше спад в посещенията при 

леко повишаване на цените в този сегмент. 

В отрасъл финансови и застрахователни дейности 

бе отчетен растеж на добавената стойност за пръв 

път от 2011 г. насам. Принос за положителната дина-

мика в отрасъла имаха търговските банки, които по-

добриха финансовите си резултати в сравнение с 

2014 г.  

Отраслите информационни услуги и дейности в об-

ластта на информационните технологии също 

имаха силно представяне през годината с ръст на 

приходите от продажби, съответно от 37 и 27%, при 

увеличаване на цените съответно с 1.3 и 2%. При тези 

дейности голяма част от продукцията е предназначе-

на за износ, което подпомогна износа на услугите 

през годината. 

                                                           
5
 Оборотите в търговията на дребно са по съпоставими цени, т.е. 

изчистени от ценови ефекти. 
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Граф. 23: Приноси към реалното нарастване на БДС в услугите 

(пр.п.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

Граф. 24: Фактори, възпрепятстващи дейността в услугите  

(относителен дял от предприятията, %) 

 
Източник: НСИ 

Според бизнес анкетите, намалява значението на 

всички фактори, възпрепятстващи дейността в услуги-

те, с изключение на два от тях: недостиг на работна 

сила и на площ/оборудване. Това може да бъде ин-

дикатор за планове за предстояща експанзия в сек-

тора на услугите. 

ПОТЕНЦИ АЛЕН И КОН ОМ ИЧЕС КИ РАС ТЕЖ  

Потенциалният растеж6 на икономиката през 2015 г. 

се ускори до 2.7%. С основен принос бяха капитало-

вите запаси, подкрепени от нарастването на инвести-

циите в основен капитал. Естествената норма на без-

работица намаля, което доведе до положителен 

принос на фактора труд7 за растежа на потенциалния 

БВП. Приносът на ОФП се повиши до 0.9 пр.п. 

Граф.25 : Приноси към потенциален растеж  

(пр.п.) 

 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Граф. 26: Приноси по компоненти към фактор труд  

(пр.п.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

                                                           
6
 Изчисляването на потенциалния БВП се извършва с помощта на 

производствена функция по методология, разработена от ЕК и 
описана в "The Production Function Methodology for Calculating 
Potential Growth Rates & Output Gaps,", 2014, European Economy, 
Economic Papers 535. 
7
 Измерен като отработени човекочасове. 
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По-ускореното нарастване на БВП (3%) спрямо това 

на потенциала (2.7%) доведе до леко свиване на от-

рицателното отклонение и то достигна -0.4%. Това се 

свързва с по-високото средно натоварване на мощ-

ностите, което се отрази в по-ускорен растеж на ОФП 

в икономиката.  

Граф. 27: Приноси към отклонението от потенциала  

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

Граф. 28: Обща факторна производителност и натоварване на 
мощностите в промишлеността 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
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Пазар на труда 

ТЪРСЕНЕ Н А ТРУД И ЗАЕ ТОСТ  

За втора поредна година динамиката на БВП по фак-

тори на труд свидетелстваше за водещ принос от 

страна на производителността на труда, подкрепен 

от нарастването на заетостта в страната. В условията 

на повишено търсене на труд коефициентът на без-

работица продължи да се понижава, достигайки 

стойност, която остана по-ниска от средната за стра-

ните от ЕС-28, като влияние оказа и негативната ди-

намика на населението в трудоспособна възраст.  

През 2015 г. растежът на заетите лица възлезе на 

0.4%, запазвайки темпа си от предходната година, но 

бяха наблюдаваха промени в структурата на заетост-

та по икономически дейности. За разлика от 2014 г., 

когато нарастването на показателя беше обусловено 

до голяма степен от аграрния сектор на икономиката, 

през 2015 г. основен принос имаше повишеното тър-

сене на труд в индустрията и услугите, което се отра-

зи в увеличаване на наетите лица и намаление на 

самонаетите. Отчетените различия в сравнение с 

2014 г. създадоха предпоставки за устойчивост в раз-

витието на заетостта, както и очаквания за продъл-

жаване на възходящата динамика на показателя.  

Повишеното търсене на труд през 2015 г. бе форми-

рано от частния сектор, където броят на наетите лица 

се повиши с 1.6%, докато в публичния сектор беше 

отчетено намаление от 2.2%. В структурата на наетите 

по професионален статус имаше нарастване при ви-

соко и средно квалифицираните лица, докато при 

тези с ниска квалификация бе наблюдавано намале-

ние. При търсенето на труд в индустрията беше отче-

тен растеж и при трите групи лица, докато положи-

телният принос в услугите се дължеше на средно и 

високо квалифицираната работна сила.  

Табл. 3: Динамика на наетите лица по професионален статус, 
2015 г. 

 Висококва-
лифицирани 

Средноква-
лифицирани 

Нискоква-
лифицирани 

Общо за икономиката 1.7 1.5 -1.2 

Индустрия 0.8 1.5 0.7 

Услуги 2.0 1.8 -2.4 

Източник: НСИ 

В съответствие със силния износ през годината и 

свързаните с това по-високи приходи от продажби в 

експортния сегмент, както и в резултат от нараства-

щата добавена стойност в промишлеността, темпът 

на растеж на заетите в сектора се ускори съществено 

до 2% през 2015 г., спрямо 0.2% през предходната 

година. Динамиката на заетостта в промишлеността 

показва силна чувствителност към поведението на 

добавената стойност в отрасъла през целия период 

след началото на икономическата криза през 2009 г. 

По данни от краткосрочната статистика на заетостта и 

разходите за труд, преобладаващата част от дейнос-

Граф. 29: Приноси към динамиката на заетостта, 2015 г. 

Източник: НСИ (СНС) 
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тите в преработващата промишленост се характери-

зираха с положителна динамика на наетите лица, 

като водещо влияние имаха производство на пре-

возни средства, електрически съоръжения, основни 

метали, изделия от каучук, пластмаси и други не-

метални суровини и производство на дървен мате-

риал.  

Граф. 31: Динамика на заетите и БДС в промишлеността 

(%) 

 

Източник: НСИ 

Табл. 4: Динамика на наетите лица и промишленото  
производство, 2015 г. 

 Наети лица 
Индекс на 

промишлено 
производство 

Производство на превозни средства 19.5% 15.7% 

Производство на електрически 
съоръжения 

7.6% 14.1% 

Производство на основни метали 4.6% 5.1% 

Производство на изделия от каучук, 
пластмаса 

3.7% 8.7% 

Производство на дървен материал 3.6% 4.7% 

Източник: НСИ 

Броят на заетите лица в строителството също нарасна 

съществено с 2.5% през 2015 г., за първи път от 

2009 г. насам. Наблюдаваното оживление в заетостта 

и производствената активност в сектора до голяма 

степен отразяваха ускореното усвояване на средства 

от фондове на ЕС по строителни проекти в края на 

програмния период 2007-2013 г. С водещо значение 

за повишеното търсене на труд беше наблюдаваното 

през последните две години положително развитие в 

областта на сградното строителство, където е съсре-

доточена преобладаващата част от заетостта. Поради 

непостоянната динамика на активността в строителс-

твото през последните години, отчетеното благопри-

ятно развитие през 2015 г. не може да се приеме като 

устойчива тенденция в заетостта. Както спадът на 

отпуснатите кредити, така и пониженият приток на 

инвестиции към сектора се явяват ограничаващ фак-

тор пред дейността на фирмите в него.  

Растежът на заетостта в услугите също се ускори до 

0.6% през 2015 г., спрямо 0.1% през 2014 г., с водещ 

принос на отраслите: създаване и разпространение 

на информация и финансови и застрахователни 

услуги и търговия, транспорт и хотелиерство и 

ресторантьорство. Прирастът на заетостта в тях 

беше подкрепен преди всичко от повишението на 

наетите лица. Част от дейностите, в т.ч. професио-

нални дейности и култура, също се характеризираха 

с нарастване на заетостта, но то беше резултат от 

нарастването на самонаетите, свързано с реализаци-

ята на схеми за насърчаване на предприемачеството 

в рамките на активната политика на пазара на труда. 

Търсенето на труд в дейностите, характеризиращи се 

с най-високи нива на производителност в икономика-

та, имаше водещо влияние за нарастването на зае-

тостта в услугите. През 2015 г. темпът на растеж на 

заетите лица в създаване и разпространение на ин-

формация възлезе на 7.6%, а във финансови и заст-

рахователни дейности - на 3.1%. Това развитие бе-

ше подкрепено от нарастването на приходите от 

продажби и добавената стойност в тях. И през 2015 г. 

търсенето на труд в тези две дейности продължи 

възходящата си динамика, наблюдавана почти през 

целия период от 2009 г. насам. Тези дейности са и 

единствените, в които както добавената стойност, 

така и заетостта растяха почти през целия период. 

Сравнението на двата показателя показа изпревар-

ващ растеж на заетостта. По данни от наблюдението 

на бизнес тенденциите в сектора на услугите, делът 

на предприемачите, които определят недостига на 

труд като фактор, затрудняващ тяхната дейност, е 

отчел значително повишение през 2015 г. В допълне-

ние, структурата на наетите лица показа, че търсене-
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то на труд в разглежданите дейности се отнася преди 

всичко до висококвалифицирана работна сила.  

Граф. 33: Динамика на заетите и брутната добавена стойност, 
2008-2015 г. 

(%) 

 

Източник: НСИ  

Граф. 34: Недостиг на труд в услугите  

(баланс) 

 

Източник: НСИ 

Отрасъл търговия, транспорт и хотелиерство и 

ресторантьорство също имаше съществено влия-

ние за повишаване на заетостта в услугите. Броят на 

заетите в него се увеличи с 0.6%, продължавайки 

положителната тенденция от предходната година. 

Според данни от краткосрочната статистика на зае-

тостта и разходите за труд, увеличението на наетите 

лица в общия отрасъл се дължеше в основна степен 

на транспорт. Растежът на заетостта в търговията се 

запази на нивото си от предходната година. Това се 

определяше от спада на заетостта в търговията на 

едро. В търговията на дребно, където е съсредоточен 

и преобладаващия дял на заетите, почти не беше 

отчетено изменение на годишна база, поради значи-

телното забавяне на реалния растеж на оборота от 

10.2% през 2014 г. до 1% през 2015 г. Спадът на обо-

рота в хотелиерство и ресторантьорство се отра-

зи негативно на динамиката на наетите в него. 

Табл. 5: Динамика на наетите лица и индекси на оборота, 
2015 г. 

 Наети 
лица 

Индекс на приходите 
от продажби 

Търговия* 0.2% 4.6% 

в т.ч. Търговия на дребно -0.1% 1.0% 

     Търговия на едро -0.4% 5.0% 

     Търговия с автомобили 4.5% 12.2% 

Транспорт 2.3% -3.4% 

Хотелиерство и ресторантьорство -0.3% -5.1% 

*По съпоставими цени 
Източник: НСИ 

Останалите дейности от услугите не оказаха същест-

вен принос към динамиката на заетостта през 2015 г. 

Броят на заетите в сектор култура, спорт и развле-

чение се повиши с 1%, подкрепен от същественото 

нарастване на самонаетите лица в него. Динамиката 

на заетостта в операции с недвижими имоти също 

беше повлияна положително от самонаетите, но раз-

глежданата дейност отчете 2.7% спад на заетите. Не-

гативно беше развитието на заетостта и в сектор 

държавно управление, образование и здравеопазва-

не (-0.6%), повлияно от протичащите процеси на оп-

тимизация в държавната администрация. Наетите 

лица в сектор държавно управление намаляха с 1.4%, 

докато числеността на наетите в образование (-

0.03%) и здравеопазване (0.1%) почти не се измени за 

2015 г. 

След като през 2013 и 2014 г. селското стопанство 

имаше положителен принос за динамиката на зае-

тостта, през 2015 г. броят на заетите в сектора отчете 

спад от 2.6%. Броят на самонаетите, които обхващат 

85% от заетите в сектора, се понижи с 3.9%, като по-

ниското използване на трудов ресурс през разглеж-

дания период беше в съответствие с намалените 

обеми на селскостопанската продукция. С възходяща 
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динамика се характеризираше броят на наетите 

(5.6%), но техният принос към общата динамика на 

заетостта в сектора остана ограничен. 

ПРЕДЛ АГАНЕ Н А ТРУД И  БЕЗРАБ ОТИЦА  

Повишеното търсене на труд в икономиката спомог-

на за намалението на безработицата за 2015 г. с 2.3 

пр.п. спрямо предходната година, до 9.1%8. Спадът в 

броя на безработните лица се ускори до 20.7%, дос-

тигайки 305.1 хил.души средно за годината. Адми-

нистративната статистика на Агенцията по заетостта 

също потвърди тази тенденция, като равнището на 

регистрираната безработица достигна 10.1%.  

Тенденциите при безработицата през 2015 г. според 

двата източника на информация бяха съпоставими, 

като различия бяха отчетени преди всичко през вто-

рата половина на годината9. Към годишното измене-

ние в броя на безработните според начините за тър-

сене на работа, с водещ принос бяха безработните, 

намерили работа чрез установяване на директна 

връзка с работодатели, чрез изучаване на обяви за 

работа във вестници, списания и други, чрез търсене 

на съдействие от роднини и познати, както и чрез 

даване или отговаряне на обяви за работа. За спада в 

безработицата допринесоха и лицата, търсили работа 

посредством установяване на контакт с държавните 

бюра по труда, но тяхното значение беше по-слабо 

изразено и кореспондираше с отчетения по-нисък 

темп на намаление при коефициента на регистрира-

на безработица в края на 2015 г.  

                                                           
8
 По данни от Наблюдението на работната сила (НРС) на НСИ. 

9
 Методологията на НРС обхваща значително по-широка дефини-

ция на безработните лица, освен регистрираните в бюрата по 
труда. 

Промяната в нивото на безработица, представена 

чрез измененията на населението в трудоспособна 

възраст и коефициента на икономическа активност и 

заетостта показа, че увеличението на заетостта през 

2015 г. имаше основен принос към намалението на 

безработицата. Влияние оказа и свитото предлагане 

на труд, измерено чрез сумарното влияние на спада 

на населението и коефициента на участие в работна-

та сила. Тази тенденция беше в сила през последните 

две години, като приносът от свиването на работната 

сила върху намалението на коефициента на безрабо-

тица се повиши през 2015 г., когато около 30% от на-

Табл. 6: Ниво на безработица по данни на НСИ и АЗ 

 2013 2014 2015 

НСИ (НРС) 13.8 12.9 12.0 13.0 13.0 11.4 10.8 10.6 10.6 9.9 8.3 7.9 

АЗ 11.9 11.1 10.8 11.5 12.2 11.2 10.5 10.7 11.0 10.1 9.3 9.8 

Източник: НСИ, АЗ 

Табл. 7: Приноси (пр.п.) в изменението на коефициента на  
безработица* (15 и повече години) 

 
Коефициент на 
безработица,  

изменение 

Приноси 

Заети 

Коефициент 
на иконо-
мическа 

активност 

Население 

2008 -1.3 3.3 2.3 -0.3 

2009 1.2 -3.2 -1.5 -0.5 

2010 3.4 -6.2 -1.9 -0.7 

2011 1.1 -2.9 1.0 -2.7 

2012 1.0 -1.1 1.1 -1.0 

2013 0.6 0.0 1.5 -0.7 

2014 -1.5 1.6 0.4 -0.5 

2015 -2.3 1.7 0.0 -0.9 

* Промяната в нивото на безработица е приблизително равна на 
сумата на процентното изменение на населението и коефициента на 
икономическа активност минус процентната промяна на заетостта. 
Представените в таблицата изчисления се отнасят за възрастовата 
група 15 и повече години (НРС). 

Източник: Собствени изчисления 
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малението на безработицата се дължеше на негатив-

ната динамика на населението в трудоспособна въз-

раст (спрямо 10% през 2014 г.). Наблюдаваното раз-

витие отразяваше по-ниското предлагане на труд във 

възрастова група 15-24 г., както и по-ниския темп на 

растеж на входящия поток във възрастова група 55-

64 г., вследствие на замразяване на възрастта за пен-

сиониране през 2014 и 2015 г. 

Табл. 8: Приноси (пр.п.) в изменението на работната сила по 
възрастови групи (15 и повече години) 

 
Общо 

(%) 

Приноси 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 и 

повече 

2012 0.1 -0.2 -0.3 0.6 -0.5 0.4 0.0 

2013 0.8 -0.5 -0.3 0.6 0.0 0.8 0.2 

2014 -0.2 -0.9 -0.3 0.1 0.2 0.5 0.3 

2015 -0.9 -0.5 -0.3 -0.5 0.2 0.1 0.1 

Източник: НСИ (НРС) 

Динамиката на търсенето и предлагането на труд 

през 2015 г. определи движение по кривата на Бевъ-

ридж наляво, което би следвало да се разглежда като 

индикатор за подобряване на ефективността на фун-

кциониране на пазара на труда. Стойността на пока-

зателя през последните две години се характеризи-

раше с по-благоприятно развитие в периода след 

настъпване на кризата, отчитайки по-ниски нива на 

безработица и по-високи нива на търсене на труд. 

Въпреки наблюдаваното подобрение по отношение 

на функционирането на пазара на труда, повишеното 

търсене на труд през разглеждания период беше 

съпроводено с постепенно нарастване на недостига 

на трудов ресурс. През 2015 г. делът на предприема-

чите, които изпитваха недостиг на работна сила, бе-

ше съпоставим с нивата от 2008 г., когато безработи-

цата в страната беше значително по-ниска. 

Граф. 35: Крива на Бевъридж за България 

 

Източник: НСИ  

По данни от краткосрочната бизнес статистика, през 

2015 г. беше отчетено продължаващо повишаване на 

дела на предприемачите в промишлеността и услуги-

те, които определят недостига на работна сила като 

основна пречка за развитието на дейността им. Тази 

тенденция се потвърждава и от структурата на насе-
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Табл. 9: Търсене и предлагане на труд: структура по образователен статус, % 

  ОБЕЗКУРАЖЕНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ЗАЕТИ ЛИЦА 

  Висше Средно 

в т.ч. с придобита 
професионална 
квалификация Основно 

Начално и 
по-ниско Висше Средно 

в т.ч. с придобита 
професионална 
квалификация Основно 

Начално и 
по-ниско 

2008 7.2 43.2 27.2 34.8 14.8 25.5 59.6 40.4 13.0 2.0 

2009 8.0 46.8 30.5 32.0 13.1 26.4 59.2 40.1 12.8 1.7 

2010 9.0 52.2 32.9 29.1 9.8 27.4 59.9 39.8 11.4 1.2 

2011 9.4 52.9 32.9 27.8 9.9 28.0 60.6 40.0 10.3 1.1 

2012 10.4 53.3 32.6 26.1 10.2 28.5 60.5 39.5 9.9 1.0 

2013 11.9 52.6 31.9 25.5 10.0 30.2 59.3 39.0 9.2 1.2 

2014 11.2 50.1 30.4 27.9 10.8 31.7 57.1 37.2 9.7 1.4 

2015 10.6 48.1 28.7 29.6 11.7 32.3 57.1 36.3 9.4 1.2 

Източник: НСИ  
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лението по степен на образование и статус на зае-

тост. Съвкупността на безработните и обезкуражени-

те (групата от лица извън работната сила, които най-

бързо биха могли да се завърнат обратно, за да задо-

волят нарасналото търсене на труд) се характеризи-

раше с влошаване на образователно-квалифи-

кационна структура в сравнение с тази на заетите 

лица. Наблюдавано бе значително по-голямо предла-

гане на труд с ниска степен на образование (основно 

и начално и по-ниско) в сравнение с търсенето. При 

приблизително постоянна структура на новооткрити-

те работни места и на групата от безработните и 

обезкуражени лица, несъответствието между пред-

лагани и търсени умения се оценява на 30.6% през 

2015 г.10 То се повиши за втора година поред, но все 

още бе по-ниско спрямо предкризисните години. 

Въпреки това, очакванията през следващите години 

за по-висока икономическа активност и търсене на 

труд, са свързани с редица предизвикателства по 

отношение на недостига на трудов ресурс.  

                                                           
10 

Представената оценка за несъответствие между търсене и 
предлагане на труд се базира на методологията на Rutkowsi 
(2003). 

Благоприятното развитие на пазара на труда беше 

съпроводено и от подобрение при групите лица, за-

сегнати в най-голяма степен от кризата. Коефициен-

тът на безработица при младежите и дългосрочно 

безработните лица намаля до средното ниво за ЕС-

28, но остана все още над предкризисните нива за 

България. Безработните лица във всички образова-

телни групи отбелязаха спад, с водещ принос на тези 

със средно образование, следвани от безработните с 

основно и по-ниско образование. По отношение на 

продължителността на безработица, най-бързо на-

маляха лицата с продължителност на регистрация 

под една година. С низходяща динамика се характе-

ризираха и дългосрочно безработните лица, в резул-

тат на което беше отчетено намаление при коефици-

ента на продължителна безработица. По-ниският 

темп на намаление обаче обуслови нарастването на 

дела на продължително безработните в общия брой 

безработни до 61.2%.  

Граф. 36: Коефициент на безработица в България и ЕС, 15-74 г. 

 
Източник: Евростат 
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Граф. 37: Коефициент на младежка безработица в България и ЕС, 15-24 г. 

 
Източник: Евростат  
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Понижението на коефициента на безработица11 в 

България продължи да се понижава след 2013 г. и 

през 2015 г. достигна до ниво, с 0.2 пр.п. по-ниско 

спрямо средното за ЕС-28, въпреки че през 2015 г. 

почти всички държави от ЕС отчетоха спад на безра-

ботицата. Понижението на коефициента в България 

от 2.2 пр.п. беше по-голямо от средното за ЕС-28 (от 

0.8 пр.п.), както и спрямо това на новите държави 

членки (1.2 пр.п.).  

През 2015 г. коефициентът на младежка безработица 

във възрастова група 15-24 г. се понижи до 21.6% и се 

доближи до средното за ЕС-28 ниво. Отчетеното на-

маление във възрастова група 25-29 г. нареди страна-

та под средната за европейските страни стойност. В 

сравнение с новите държави членки коефициентът на 

младежка безработица в разглежданите две възрас-

тови групи, които са целеви в активната политика на 

пазара на труда, се характеризираше с по-

благоприятна динамика спрямо четири от новопри-

съединилите се държави членки. При коефициента 

                                                           
11

 Сравнението се отнася за възрастова група 15-74 години 

на дългосрочна безработица12 също беше отчетено 

намаление: след като през 2013 г. показателят у нас 

достигна 7.5% и надхвърли средното за ЕС-28 ниво с 

2.3 пр.п., той започна постепенно да се понижава и 

през 2015 г. възлезе на 5.6%. Макар спадът в Бълга-

рия да беше по-бърз в сравнение с ЕС-28, показателят 

остана с 1 пр.п. над средния за Съюза. Делът на дъл-

госрочно безработните лица в общата съвкупност в 

България надхвърли средноевропейското ниво с по-

вече от 10 пр.п.  

ДОХОДИ ОТ ТРУД ,  ПРОИЗВОДИТЕЛН ОСТ И  

КОН КУРЕН ТОСП ОС ОБН ОСТ  

Ускоряването на икономическа активност и повише-

ното търсене на труд в страната обусловиха нараст-

ването на производителността на труда и доходите, 

като през 2015 г. тяхната динамика оказа благоприя-

тен ефект върху разходите за труд на единица про-

дукция. 

                                                           
12

 С продължителност над 12 месеца 

Граф. 38: Коефициент на младежка безработица в България и ЕС, 25-29 години 

 

Източник: Евростат  
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Граф. 39: Коефициент на дългосрочна безработица в България и ЕС, 15-74 г. 

 

Източник: Евростат  
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Делът на компенсациите на наетите лица в БДС се 

повиши от 47.2% през 2014 г. до 47.8% през 2015 г., 

повлиян от индустрията и селското стопанство, дока-

то при услугите нямаше съществена промяна спрямо 

предходната година. Това бе обусловено от по-

високия темп на растеж на компенсациите на наетите 

в сравнение с този на производителността на труда, 

измерени по текущи цени. През 2015 г. компенсации-

те на наетите се повишиха с 2.8% в номинално изра-

жение, но се забавиха на годишна база (от 5.4% през 

2014 г.), в резултат от отчетеното намаление при ня-

кои дейности от сектор услуги – търговия, транс-

порт и хотелиерство и ресторантьорство (-4.2%), 

финансово посредничество (-3.9%) и операции с нед-

вижими имоти. Възходящата динамика на средства-

та за работна заплата и социално осигуряване бе 

формирана от дейностите, които се характеризираха 

с повишено търсене на труд, в т.ч. преработваща 

промишленост, информационни дейности и профе-

сионални и административни дейности.  

Табл. 10: Дял на разходите за труд в БДС
13

 по икономически 
дейности 

Икономически дейности 

КН*/БДС (%) КН (%) БДС (%) 

2015 2014 
2015/ 
2014 

2015/ 
2014 

Общо 47.8 47.2 2.8 1.6 

Селско стопанство 25.4 23.8 6.1 -0.8 

Индустрия 49.8 47.6 8.1 3.3 

Промишленост 48.9 46.9 7.0 2.7 

Строителство 54.3 51.1 13.2 6.5 

Услуги 48.6 48.9 0.7 1.2 

Търговия, транспорт, хоте-
лиерство и ресторантьорс-
тво 

50.2 52.4 -4.2 0.2 

Информационни дейности 60.9 54.6 9.9 -1.6 

Финансово посредничество 29.2 32.9 -3.9 8.3 

Професионални и адми-
нистративни дейности 

4.2 5.4 -18.0 3.8 

*КН – компенсация на наетите 
Източник: СНС 
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 По текущи цени 

През 2015 г. СРЗ отбеляза значително по-висок номи-

нален растеж спрямо компенсациите на един нает 

(1.8%)14. По данни от статистиката на разходите за 

труд и заетостта, номиналният растеж на СРЗ в ико-

номиката възлезе на 8.8% през 2015 г., което се дъл-

жеше на частния сектор. Нарастването на заплатите в 

публичния сектор бе 4.4% и остана по-ниско от това в 

частния сектор (9.3%). Тази тенденция беше в сила и 

за бюджетния сектор, като номиналният растеж в 

държавно управление (2.2%) остана значително по-

нисък от този в здравеопазване (7.6%) и образование 

(5.2%). 

Граф. 40: Номинален растеж на СРЗ 

(%) 

Източник: НСИ 

Отчетените различия15 се наблюдаваха преди всичко 

в дейностите от сферата на услугите и свидетелстваха 

за ограничаване на разходите за труд извън тези, 
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 Сравнение на динамиката на доходите от труд между данните 
от СНС и статистиката на разходите за труд и заетостта. 
15

 Според методологията на СНС, работната заплата включва 
всички начисления на работодателя в стойност и натура и всички 
доплащания съгласно трудовото законодателство за извършена-
та от наетите лица работа през съответния период преди да бъ-
дат направени съответните плащания за данък общ доход. Обх-
ватът на разглеждания показател е по-широк в сравнение с Наб-
людението на разходите за труд и заетостта, като в показателя 
компенсации на наетите се включват разходи за заетост, които не 
са включени при изчислението на индекса на разходите за труд 
като: плащания под формата на хонорари, комисионни и други 
разходи за различни от обхванатите от кодекса на труда догово-
ри за заетост; финансирани стипендии и част от дневните плаща-
ния за командировки. В СНС се правят и допълнителни оценки на 
плащанията в натура, както и корекции за трудови разходи в 
скритата икономика. 
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свързани с основната работна заплата. Изменението 

на показателя в индустрията беше съпоставим и при 

двете наблюдения.  

Реалният растеж на производителността на труда в 

икономиката16 възлезе на 2.6% през 2015 г., което, 

както и през 2014 г., беше съпроводено и с нараства-

не на заетостта в страната. Индустрията и услугите 

имаха положителен принос, който беше най-ясно 

изразен при дейностите в рамките на промишленост-

та и агрегирания отрасъл търговия, транспорт и 

хотелиерство и ресторантьорство и финансово 

посредничество. През разглеждания период реално-

то нарастване на производителността в промишле-

ността отчете забавяне до 1.1% спрямо 1.5% през 

2014 г., но това беше съпроводено със значително 

ускоряване в растежа на заетите лица. Динамиката на 

производителността в търговия, транспорт и хо-

телиерство и ресторантьорство беше съпостави-

ма с отчетените нива през предходната година 

(0.4%), като растежът на заетостта в сектора слабо се 

забави. В останалите дейности, които се характери-

зираха с повишено търсене на труд (в т.ч. създаване и 

разпространение на информация, операции с нед-

вижими имоти и строителство), беше отчетен 

спад в производителността (съответно от -5.3%, -1.6% 

и -1.1% за споменатите дейности).  

                                                           
16

 Показателят е изчислен като отношение между БВП по цени от 
2010 г. и заетите лица (СНС). 

По-ниският растеж на компенсациите на един нает и 

ускореното нарастване на производителността на 

труда предизвикаха намаление на разходите за труд 

на единица продукция17. През 2015 г. те отчетоха 

спад в номинално и реално изражение, съответно от 

0.7% и 1.1%, в резултат от отчетеното намаление в 

сектор услуги. Влияние оказаха дейностите, при кои-

то бе отчетено намаление на компенсациите на нае-

тите с водещ принос от страна на търговия, транс-

порт и хотелиерство и ресторантьорство. Низхо-

дящата динамика на доходите в разглежданата дей-

ност бе обусловено от спада на доходите извън ра-

ботната заплата18. По данни от краткосрочната ста-

тистика за разходите за труд и заетите лица, СРЗ в 

търговията се повиши номинално с 8.6%, а в транс-

порт и хотелиерство и ресторантьорство – съот-

ветно с 5.6% и 2.8%. Част от дейностите в услугите 

регистрираха повишение на общите разходи за труд 

на единица продукция (информационни дейности и 

професионални и административни дейности). 

Въпреки реалното повишение на добавената стой-

ност, динамиката на производителността на труда в 

тях остана отрицателна, поради засиленото търсене 

на работна сила. При тях се наблюдаваше възходяща 

динамика на заплатите и на индекса на оборотите 

(дейности в областта на информационните тех-

нологии, информационни услуги, архитектурни и 

                                                           
17

 Показателят е изчислен като отношение между компенсациите 
на един нает и БВП на един зает (СНС). 
18

 Вж. Бел. 16 

Граф. 41: Декомпозиция на производителността на труда и разходите за труд на единица продукция (НРТЕП)  
по икономически дейности, 2015 г., % 

       

Източник: НСИ 
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инженерни дейности, рекламна дейност и други 

професионални дейности).  

Разходите за труд на единица продукция в промиш-

леността и строителството се повишиха . В преработ-

ващата промишленост, която в най-силна степен е 

изложена на пряка външна конкуренция, високият 

номинален растеж на СРЗ следваше покачването на 

оборота за износ в дейности като производство на 

основни метали, производство на дърво, хартия и 

изделия от тях и производство на каучук, пласт-

маса и изделия от тях. Тези дейности се характери-

зираха и с повишено търсене на труд, което също е 

повлияло за ускоряване на растежа на СРЗ в тях. Ви-

сок принос върху разходите за труд имаха и произ-

водство на текстил, облекло и обувки и производ-

ство, некласифицирано другаде, но при тях се наб-

людаваше натиск и по линия на повишението на МРЗ 

и минималните осигурителни прагове.  

Граф. 42: Приноси към динамиката на дефлатора на  
крайното търсене 

(пр.п.) 

 

Източник: AMECO 

От гледна точка на проследяване на инфлационните 

канали в икономиката, измерени чрез дефлатора на 

крайното търсене19, водещо влияние за неговото 

                                                           
19

 http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/ 
documents/list_of_variables.pdf  

Съгласно методологията на AMECO, декомпозицията на дефлато-
ра на крайното търсене има за цел да представи влиянието на 
външни и вътрешни фактори върху инфлационните процеси в 
икономиката. Той представлява сума от приносите на междуна-

намаление за трета година поред имаха междуна-

родните цени на вноса и брутният опериращ изли-

шък. Оценяването на НРТЕП през 2015 г. показа, че 

техният принос също е бил отрицателен, но по-нисък. 

Нетните косвени данъци бяха единственият компо-

нент с положителен принос.  

Оценяване на динамиката на МРЗ през 2015 г. 

Размерът на МРЗ през 2015 г. беше повишен на два 

пъти20 до 380 лв., като по този начин нейното средно-

годишно увеличение възлезе на 8.8% в номинално 

изражение. Нарастването на МРЗ беше съпоставимо 

с това на СРЗ (8.8%), което от своя страна запази неп-

роменено отношението между МРЗ към СРЗ на ниво 

от 41.4%. Това съотношение остана близко до пред-

кризисните нива, както и до средната стойност за 

страните от ЕС-28 и само по себе си не би следвало 

да породи дисбаланси на пазара на труда. Въпреки 

това, следва да се отбележи, че след 2012 г., с изклю-

чение на 2015 г., растежът на минималните доходи 

надхвърляше този на СРЗ.  

Важен аспект при оценяването на динамиката на МРЗ 

е свързан с факта, че всяко нейно увеличение води 

автоматично до повишение на минималните осигу-

рителни прагове в онези групи професии и икономи-

чески дейности, които се намират на нивото на МРЗ. 

И през 2015 г. броят на групите професии в отделните 

икономически дейности, които се осигуряват на МРЗ 

продължи да се повишава, достигайки ниво от 34.2% 

за 2015 г., спрямо 26.1% през предходната година. В 

професионалните групи персонал, зает с услуга за 

населението, търговията и охраната и професии, 

неизискващи специална квалификация, в които е 

съсредоточен най-голям брой нискоквалифицирани 

лица, този дял остана относително постоянен спрямо 

предходната година, но по-висок в сравнение с 

2012 г.  

                                                                                                       
родните цени (дефлатор на вноса от СНС), нетните косвени данъ-
ци (данъци минус субсидии от доходната сметка на СНС), номи-
налните разходи за единица труд (СНС) и брутен опериращ из-
лишък (доходна сметка на СНС). 
20

 От 01.01.2015 г. на 360лв. и от 01.07.2015 г. на 380лв. 
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ОЦЕНЯВА НЕ НА  ДИ НАМИКА ТА НА МИНИМАЛНИ ТЕ ОС ИГУРИ ТЕЛНИ ПРА ГОВЕ  
В ИЗБРА НИ И КОН ОМИ ЧЕ С КИ ДЕЙН ОС ТИ П РЕЗ 2015 Г.  

Динамиката на минималните доходи и връзката между МРЗ и минималните осигурителни прагове предполага 
повече внимание при определяне на техния размер с отчитане на ефектите най-вече в дейностите с най-високи 
нива на дела на разходите за труд.  

В по-голямата част от дейностите с преобладаващ дял на наети лица на минимални доходи бе наблюдаван пряк 
ефект от увеличението на МРЗ върху минималните осигурителни прагове. 

Табл. 12: Изменение на минималните осигурителни доходи и разходите за труд в избрани икономически дейности*  
и професионални групи**, 2015 г. 

 
МОД, лв. МОД, % 

Дял на разходите 
за труд*** 

Ик.дейност/Професионални групи Група 5 Група 8 Група 9 Група 5 Група 8 Група 9  

Преработваща промишленост       51.7% 

Производство и преработка на месо 380 437 380 4.0 4.0 4.0 63.2% 

Производство на облекло 383 400 380 4.1 3.9 3.9 69.7% 

Производство на химични продукти 380 423 380 8.8 3.9 8.8 34.8% 

Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване 

380 400 380 8.8 2.6 8.8 54.0% 

Производство на компютърна и комуникационна 
техника 

380 490 380 11.8 14.0 11.8 43.8% 

Производство на електрически съоръжения 380 490 380 11.8 14.0 11.8 54.8% 

Производство на машини и оборудване 380 470 380 8.8 2.2 8.8 56.8% 

Производство на мебели 380 390 380 8.8 14.7 8.8 55.4% 

Строителство на сгради 380 - 380 8.8 - 8.8 62.3% 

Търговия1  500 - 440 6.4 - 4.8 65.1% 

Хотелиерство и ресторантьорство 440 - 400 0.0 - 2.6 60.8% 

Друг пътнически сухопътен транспорт 380 - 380 8.8 - 8.8 63.2% 

Забележка: 
* Представените дейности се характеризират с най-голям брой лица осигурени на минимален праг, въз основа на данни на НОИ. 
** В рамките на избраните икономически дейности, нискоквалифицираните лица попадат в обхвата на: 1) Персонал, зает с услуга за населението, 
търговията и охраната и професии, неизискващи специална квалификация (група 5), 2) Професии, неизискващи специална квалификация (група 9) и 3) 
Машинни оператори и монтажници (група 8). В строителството и дейностите от сектор услуги нискоквалифицираните лица са съсредоточени в 
група 5 и 9 и затова не са представени данни за група 8. Нискоквалифицираните лица в преработващата промишлените са разпределени и в трите 
групи (5, 8 и 9). 
*** Показателят е изчислен като отношение между разходите за работна заплата и социално осигуряване и брутната добавена стойност по те-
кущи цени. Последните актуални данни се отнасят за 2013 г., Структурна бизнес статистика (Евростат). 

Източник: Евростат, НОИ, собствени изчисления 

Табл. 11: Изменение на минималната и средната работна заплата 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

МРЗ, лв.  180 220 240 240 250 283 310 340 370 

Растеж на МРЗ, %  22.2 9.1 0.0 4.2 13.3 9.4 9.7 8.8 

СРЗ, лв. 431 545 609 648 686 731 755 822 894 

Растеж на СРЗ, %  26.5 11.8 6.4 5.8 6.6 6.0 6.0 8.8 

МРЗ/СРЗ (%) 41.8 40.4 39.4 37.0 36.5 38.8 40.0 41.4 41.4 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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Това беше в сила за всички дейности в рамките на преработващата промишленост, които се осигуряват в профе-

сионални групи персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната и професии, неизискващи 

специална квалификация. За разлика от тях, нивото на минималните осигурителни прагове в група машинни 

оператори и монтажници остана по-високо от МРЗ. Растежът на минималните осигурителни прагове в разглеж-

даната група варираше между 2 и 4%, като с по-високо нарастване (около 14%) се характеризираха производство 

на мебели, производство на компютърна техника и производство на електрически съоръжения. От дейности-

те в преработващата промишленост, с най-висок дял на разходите за труд се характеризираха производство на 

облекло (69.7%), производство и преработка на месо (63.2%), като в тях увеличението на минималните прагове 

през 2015 г. беше около два пъти по-ниско от това на минималната заплата. Прави впечатление обаче, че в разг-

лежданите две дейности нивото на праговете вече съвпада с това на МРЗ в професионални групи персонал, зает 

с услуга за населението, търговията и охраната и професии, неизискващи специална квалификация, и оттук 

нататък, при равни други условия, увеличението на МРЗ ще води до автоматично повишение на минималните 

осигурителни прагове в тях.  

Сходна тенденция се наблюдаваше и в дейностите строителство на сгради и друг сухопътен транспорт, къ-
дето делът на разходите за труд (съответно 62.3% и 63.2%) също надхвърляше средното за икономиката ниво. 
Този дял остана висок и в търговия и хотелиерство и ресторантьорство (съответно 65.1% и 60.8%), но тук 
нивото и динамиката на минималните прагове не създадоха предпоставки за намаляване гъвкавостта на работо-
дателите по отношение на разходите за труд. 
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Инфлация 

Годишният темп на изменение на цените в страната 

остана отрицателен през цялата 2015 г. През първото 

полугодие бе наблюдавана тенденция за намаление 

на отрицателната инфлация по месеци на годишна 

база. След това обаче спадът на потребителските 

цени, измерен с ХИПЦ, отново отчете ускорение до -

0.9% през декември спрямо съответния месец на 

2014 г. Средногодишната инфлация също бе отрица-

телна в размер на -1.1%. 

Граф. 43: Динамика на потребителските цени по основни ком-
поненти на ХИПЦ 

(пр.п., спрямо съответен месец на предходната година) 

 

* Индексът на административните цени е изчислен чрез претегляне 
на съответните елементарни агрегати в потребителската кошница. 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

Задържалият се повече от две години и половина 

отрицателен темп на изменение на потребителските 

цени в страната налага по-задълбочен анализ на 

дефлационния процес от гледна точка както фактори-

те, които предизвикват ниската или отрицателна ин-

флация, така и по отношение на инфлационните 

очаквания на икономическите субекти. 

 

Обикновено спадащите цени се окачествяват като 

негативно явление, тъй като в условията на дефлация 

реалната стойност на дълга се увеличава, което прави 

обслужването на дълговете по-трудно за кредитопо-

лучателите. От друга страна, по-продължителен пе-

риод на дефлация може да повлияе задържащо вър-

ху поведението на потребителите, които биха отло-

жили във времето потреблението си в очакване на 

ново поевтиняване. Това на свой ред би предизвика-

ло забавяне или спад на търсенето, което впоследст-

вие би могло да накара фирмите да намалят разхо-

дите си за заплати и по този начин да се засили нега-

тивната обратна връзка към реалната икономика. В 

тази връзка ЕЦБ нееднократно уточнява21, че период 

на отрицателна инфлация не означава задължително 

дефлация в икономическия смисъл на термина. При 

положение, че инфлационните очаквания са стабил-

ни, шокове от страна на предлагането, каквито са 

флуктуациите в международните цени, биха имали 

временен ефект върху динамиката на потребителски-

те цени. 

Според наблюдението на потребителите на НСИ, 

инфлационните очаквания в страната следват низхо-

дяща динамика през цялата 2015 г., въпреки това 

обаче намеренията за извършване на основни разхо-

ди за дълготрайни стоки бележат положително раз-

витие през последните две години. По-позитивна е и 

нагласата на потребителите спрямо оценката им за 

съответния период на предходната година по отно-

шение на покупка на кола, закупуване/построяване 

на жилище (вила), както и изразходване на голяма 

сума пари за подобрения в дома. Това следва да се 

приеме като индикация, че към настоящия момент 

потребителите нямат намерение да отлагат във вре-

мето разходите си в очакване на продължаващо по-

евтиняване на потребителските стоки.  
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 Месечен бюлетин на ЕЦБ за юни 2014 г.; виж също “The 
Monetary Policy of the ECB” (2011). 
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Граф. 44: Инфлационни очаквания, 2002-2015 г. 

(промяна в пункта, на год. база) 

 

Източник: НСИ, Наблюдение на потребителите 

 

Граф. 45: Намерения за извършване на основни разходи,  
2002-2015 г. 

(промяна в пункта, на год. база) 

 

Източник: НСИ, Наблюдение на потребителите 

Основно влияние за ценовата динамика в страната 

през годината имаше именно понижението на ин-

дексите на всички основни суровини, търгувани на 

международните пазари, и най-вече същественият 

спад в цената на суровия петрол. Значителното по-

нижение в цените на енергийните стоки бе водещ 

фактор за ускорението на дефлацията при цените на 

производител в промишлеността. От друга страна, 

по-ниските цени на транспортните горива имаха и 

най-голям отрицателен принос за изменението на 

общия ХИПЦ през годината.  

Граф. 46: Международни цени на основни суровини в щ. д.  

(% на год. база) 

 

Източник: Световна банка 

 

Граф. 47: Индекс на цени на производител (ИЦП)  

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

Въпреки продължаващия спад на международните 

цени на храните в доларово изражение, спадовете 

във вътрешните цени на хранителните стоки на про-

изводител и потребител се забавиха съществено и 

двата индекса отчетоха положително изменение в 

края на 2015 г., съответно с 1% и 0.8%. Влияние за 

тази разлика може да се търси както по линия на 

обезценката на еврото спрямо долара през годината, 

която компенсира спада в цените на международни-

те пазари, но също така и по-слабото предлагане, 

индикация за което е понижението на добавената 

стойност в сектор селско стопанство през 2015 г. 
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Отрицателната базисна инфлация22 също се забави 

значително, а от септември отчита положителни 

стойности, като завърши годината с минимално по-

вишение от 0.1% на годишна база. Поскъпването на 

долара спрямо еврото спомогна за ограничаване на 

поевтиняването при нехранителните стоки. Спадът в 

цените на стоките с дълготраен характер се сви до 

3.9%, а при недълготрайните той бе минимален (-

0.1%). 

Граф. 48: Цени на дълготрайните стоки и  
динамика на курса BGN/USD  

(% на год. база) 

 

 

Източник: НСИ, БНБ 

Граф. 49: Изменение в цените от внос на избрани  
групи дълготрайни стоки (в %) 

 
Източник: НСИ 
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 От общия индекс се изключва ценовото изменение на непре-
работените храни и енергийните стоки 

Разгледани по основни групи стоки (вж. табл. 13), 

най-голямо влияние за поевтиняването на стоките с 

дълготраен характер към декември 2015 г. имаха 

цените на употребяваните автомобили. 

Табл. 13: Приноси за изменението на инфлацията в края на 
годината по основни нехранителни стоки 

Групи нехранителни стоки Изменение на 
цената, в % 

Принос, 
в пр.п. 

Дълготрайни стоки -3.9 -0.32 

автомобили -11.0 -0.27 

- нови 0.4 0.00 

- втора употреба -17.1 -0.28 

мебели и предмети за обзавеждане -1.8 -0.04 

домакински ел. уреди 1.8 0.04 

компютърна техника -4.6 -0.04 

ТВ, фото и видео техника -5.6 -0.04 

други 6.3 0.01 

Недълготрайни стоки -0.1 -0.01 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

В същото време, низходящата динамика при цените 

на услугите се обърна през втората половина на го-

дината поради изчерпване на еднократни ефекти при 

цените на комуникационните услуги, а също така и по 

линия на по-високи цени в сферата на общественото 

хранене и туризма. Така пазарните услуги отчетоха 

поскъпване средно с 0.7% спрямо декември 2014 г. 

Вторичният ефект при автомобилния транспорт по 

линия на по-ниските цени на горивата не бе същест-

вен. Автобусният междуселищен транспорт поевтиня 

с 0.4% на годишна база към края на годината, а так-

симетровите услуги – с 0.1% 

Административните цени имаха положителен принос 

за изменението на общия индекс през по-голямата 

част от годината, но през октомври тенденцията се 

обърна и в края на годината те намаляха средно с 

1.1%. Най-голям спад бе регистриран при цените на 

централно газоснабдяване и топлоенергия, съответно 

с 20 и 15% към декември 2015 г., като това също бе 

свързано с по-ниските международни цени на енер-

гийните стоки и най-вече на петрола. 
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При сравнение с динамиката на потребителските 

цени средно за ЕС може да се твърди, че случващото 

се в България не е изолирана тенденция. Европейска-

та икономика следваше устойчива тенденция на де-

зинфлация през последните години, която бе подк-

репена както от спадащите международни цени, така 

и от наличието на свободен капацитет за производс-

тво и сравнително ниско потребителско доверие. 

През 2015 г. инфлацията в ЕС дори за кратко премина 

на отрицателна територия, но в края на годината 

ХИПЦ средно за ЕС-28 отчете минимално нарастване. 

Намаление на потребителските цени спрямо декемв-

ри 2014 г. бе регистрирано в 12 държави членки, като 

сред тях България бе с най-висок отрицателен темп.  

Граф. 50: Динамика на общия ХИПЦ  

(% на год. база) 

 

Източник: Евростат 

Отклонението на инфлацията в България, по месеци 

на годишна база, в сравнение със средното за ЕС-28 

се забави съществено през годината. Изменението на 

цените по основни компоненти на ХИПЦ бе близко до 

това за Съюза, като разлика в посоката му имаше 

единствено при цените на нехранителните стоки. 

Енергийните стоки се понижиха по-съществено в Бъл-

гария, а алкохолът и тютюневите изделия от своя 

страна поскъпнаха с по-нисък процент спрямо сред-

ното за Съюза. Разликата при последните два компо-

нента на ХИПЦ може да се търси най-вече по линия 

на промени в данъчната политика в другите страни от 

ЕС. Според изчислявания от Евростат индекс, който 

изолира влиянието на промените в косвените данъци 

(ДДС и акцизни ставки), индексът при постоянно ниво 

на данъците (HICP at constant tax rates) за България се 

изменя с темп, равен на този на общата инфлация. 

Средно за ЕС-28 обаче индикаторът бе с 0.1 пр.п. по-

нисък, най-вече поради по-съществената разлика при 

групите течни горива и алкохол и цигари. При нехра-

нителните стоки разликата може да се търси по ли-

ния на двуцифрения спад в цените на употребявани-

те автомобили, които имат и най-сериозен принос за 

поевтиняването на агрегираната позиция в края на 

годината. 

Граф. 51: Изменение по компоненти на ХИПЦ
23

  
към декември 2015 г. 

(% на год. база) 

 

Източник: Евростат 
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 За разлика от останалите графики в частта за инфлацията, при 
тази административните цени не са изключени от съответните 
компоненти на ХИПЦ. 
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Външен сектор 

ПЛАТЕЖЕ Н Б АЛАН С  

През 2015 г. и по трите основни сметки на платежния 

баланс на страната (текуща, капиталова и финансова) 

бяха отчетени нетни входящи финансови потоци. 

Излишъкът по текущата сметка възлезе на 

609 млн. евро или 1.4% от БВП, като положителните 

баланси по услуги и вторичен доход напълно ком-

пенсираха търговския дефицит и отрицателното 

салдо по първичен доход. 

Граф. 52: Динамика на текуща сметка по компоненти  

(млн. евро) 

 

Източник: НСИ, БНБ 

Салдото по текущата сметка се повиши с 0.5 пр.п. 

спрямо 2014 г. Подобрението бе в резултат от бла-

гоприятна ценова динамика, ускорено нарастване на 

реалния износ спрямо вноса и повишение на транс-

ферите към сектор Държавно управление.  

Отрицателен принос имаше единствено статия пър-

вичен доход. Дефицитът по статията достигна 4.1% от 

БВП, при 2.3% през 2014 г. През годината бе отчетен 

по-голям доход, получен от временно работещи в 

чужбина. Това е статия, по която се наблюдава посте-

пенно нарастване на годишните потоци и през 2015 г. 

те достигнаха 1.1% от БВП, при 1% през 2014 г. и 0.7% 

през 2010 г. Увеличението на изплатения към нере-

зиденти доход обаче бе по-съществено от доходите. 

С нарастването на брутния опериращ излишък, който 

е измерител за печалбата на фирмите, през 2015 г. 

доходът, разпределен на чуждестранни собственици 

в местни предприятия, се повиши до 4.6% от БВП, при 

3% през 2014 г.  

Граф. 53: Приноси към годишното изменение на  
текущата сметка

24
 

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 

Наблюдаваната през 2013-2014 г. тенденция на по-

нижение на международните цени, отразена и в съ-

ществен спад в цените на производител, се ускори 

през 2015 г. и доведе до формиране на отрицателни 

дефлатори на вноса и износа. Същевременно, еврото 

поевтиня спрямо щатския долар средно с 16.5% и 

компенсира част от ценовия спад в доларово изра-

жение. Понижението в дефлатора на вноса през 

2015 г. бе по-силно изразено от намалението на це-

ните на износа, т.е. имаше положителни условия на 

търговия. Затова нетният ефект върху баланса по сто-

ки и услуги и, съответно, върху текущата сметка бе 

положителен.  
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 Изчисленията са базирани на метод, използван в разработката 
„External rebalancing in the euro area: Progress made and what 
remains to be done”, European Commission (септември.2014 г.) 
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Най-съществена промяна на ценовото равнище бе 

отчетена при горивата. По данни на БНБ през 2015 г., 

в резултат от по-ниските вносни цени на суров петрол 

и природен газ и понижението на цените за износ на 

петролни продукти спрямо 2014 г., търговският де-

фицит намаля със 755.6 млн. евро (1.7% от БВП).  

В условията на спад в международните цени, търгов-

ският обмен ускори растежа си. 

Граф. 54: Изменения във физически обеми, цени и номинални 
растежи на износа и вноса на стоки  

(% на год. база) 

 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Нарастването спрямо 2014 г. и на вноса, и на износа 

бе повлияно от някои еднократни ефекти. След спада 

на търговията с нефтопродукти през 2014 г. поради 

временно спиране на дейността на нефтопреработ-

ващата компания в страната, през 2015 г. изтъргува-

ните количества се повишиха с 12.8% (546 млн. т) при 

износа и 9.8% (761 млн. т) при вноса, и достигнаха 

най-високите отчетени досега годишни стойности.  

Растежът на вноса бе благоприятстван от търсенето 

на суровини за експортно ориентираните отрасли, но 

забавянето във вътрешното търсене имаше задър-

жащ ефект. 

Динамиката на износа бе подпомогната от подобре-

ние на конкурентоспособността. През 2015 г. при 

повечето от външнотърговските партньори на Бълга-

рия бе отчетена слаба пазарна динамика, характери-

зираща се с нисък общ внос (понижение в доларово – 

и забавяне на растежа в количествено изражение). 

Въпреки това конкурентоспособността на България 

към тези държави се повиши и промяната в износа 

към тях бе по-благоприятна от изменението в търсе-

нето. Анализът на износа на географски принцип по-

каза, че страната ни е загубила част от позициите си в 

търговията с Турция и Белгия, но този спад, наред със 

свиването на износа към Русия, е напълно компенси-

ран от подобрение в износа към други държави 

членки на ЕС (вкл. Германия, Гърция, Италия и Испа-

ния) и Китай. 

Граф. 55: Експортна конкурентоспособност спрямо 10 водещи 
търговски партньори, 2015 г.

25
  

(пр.п.) 

 

Източник: СБ, собствени изчисления 
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 Размерът на балончетата отразява дела на страната в износа на 
България в периода януари-септември 2015 г. Пазарната динами-
ка се изчислява като разликата между годишните растежи на 
вноса в страната и в света в периода януари-септември 2015 г. 
Конкурентоспособността представлява разликата между нараст-
ването на износа на България към страните и повишението на 
вноса им.  
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Нарастването на износа на стоки бе благоприятствано 

от динамиката на РЕВК. Подобрение в ценовата кон-

курентоспособност се наблюдава от 2011 г. и обхва-

ща всички групи търговски партньори. По отношение 

на разходите, подобрение в конкурентните позиции 

бе отчетено през 2015 г., най-вече спрямо страни 

извън ЕС. 

Граф. 57: Ценова и разходна конкурентоспособност 

 

 

 

Източник: ЕК 

Влиянието на цените и на търсенето върху подобре-

нието на търговския баланс е отразено на следваща-

та графика, където промяната е представена като 

функция от относителното търсене (съотношението 

между вътрешно и външно търсене) и ценовата кон-

курентоспособност (измерена чрез реалния ефекти-

вен валутен курс, дефлиран с ХИПЦ). Подобрение се 

отчита при движение на кривата към долния ляв ъгъл 

т.е. относително увеличаване на външното търсене, 

съпътствано от понижаване на цените спрямо тези на 

основни търговски партньори. Такава е и динамиката 

на България в периода след 2009 г. Наблюдава се 

първоначална корекция основно по линия на относи-

телно подобрение на външното спрямо вътрешното 

търсене, докато през 2015 г. съществено влияние 

оказва и ценовата динамика. 

Граф. 58: Динамика в ценова конкурентоспособност и търсене  

(2009=100)  

 

Източник: НСИ, ЕК, собствени изчисления. 

След 2009 г. се наблюдава качествено подобрение на 

структурата на износа, при което делът на стоките с 

висока и средна добавена стойност (най-вече фарма-

цевтични продукти и електрически апарати) нараства 

за сметка на текстилните продукти и продукти от 

дърво и дървесина. 

Граф. 59: Структура на износа 

(%) 

 

Източник: International Trade Center, собствени изчисления 
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Подобрената конкурентна позиция се отрази и в бла-

гоприятната динамика на дела на България в светов-

ната и европейската търговия. 

Граф. 60: Дял на българския износ в международния  
стокообмен 

(%) 

  

Източник: СБ, Евростат, собствени изчисления 

Наблюдавано бе постепенно нарастване на износа на 

България, измерен в стандарт на покупателната спо-

собност на глава от населението, и доближаването 

му до средния за ЕС. Същевременно, разликата със 

средния износ на новите държави членки се запази, 

като България се представи по-добре единствено 

спрямо Румъния и Хърватия.  

Граф. 61: Износ в СПС  

(ЕС-28=100) 

 
*ЕС-11 – новоприетите страни членки на ЕС, без Кипър и Малта 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

Излишъкът по статията услуги се повиши с 13% през 

2015 г. до 2.6 млрд. евро или 6.1% от БВП. 

Основен принос за повишението имаше обобщената 

група други услуги. Излишъкът по нея нарасна от 

0.4% от БВП през 2014 г. до 1.2% през 2015 г. По-

съществено увеличение бе регистрирано при износа 

на далекосъобщителни, компютърни и информаци-

онни услуги, консултантски услуги и технически 

услуги, услуги, свързани с търговията, и други биз-

нес услуги. Същевременно, вносът на строителни 

услуги се понижи с 82% на годишна база.  

Приходите от пътувания на нерезиденти в страната 

се понижиха с 3.6%. Според данни на НСИ, броят по-

сещения на чужденци през 2015 г. е намалял с 1%, в 

това число посещенията с цел почивка са били по-

малко с 5.8%, бизнес визитите – с 2.2%, докато посе-

щенията с други цели (вкл. транзитно преминаване) 

са нараснали с 5.4% спрямо 2014 г. Данни на Евростат 

за общия брой нощувки на чужденци в България съ-

що показват понижение спрямо 2014 г. (5.2%).  

Граф. 62: Посещения с цел почивка и екскурзия по страни,  
2014-2015 г  

(брой в хил., дял от общия брой в %) 

 

Източник: НСИ 

Развитието на конфликта между Русия и Украйна, 

последвалата икономическа криза в двете държави, 

наред с обезценката на валутите им, доведоха до по-

малък брой туристи в България и занижени приходи 

от престоя им. Нестабилното икономическо развитие 

в Гърция е възможна причина и за ограничения ту-

ристопоток от южната ни съседка, който се наблюда-

ва през последните две години. По отношение на 

0.14 

0.13 

0.13 

0.15 

0.14 

0.16 
0.15 0.15 

0.34 

0.35 

0.36 

0.43 

0.41 

0.45 0.45 

0.47 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дял в световния внос 

Дял във вноса в рамките на ЕС 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

България 

ЕС-11* 0

100

200

300

400

500

600

700

800 Брой посещения 2014 

Брой посещения 2015 

Дял 2015 



Годише н обзо р 2 01 5  г .  38 

цените на предлаганите в страната услуги през 

2015 г., беше отчетена леко положителна динамика. 

Покачването на цените бе наблюдавано при всички 

групи услуги  ресторантьорство, настаняване във 

ваканционни центрове и курорти, комплексни услуги 

за почивка и хотелиерство, с изключение на цените в 

хотелите четири звезди. 

В сравнение с други страни в Европа (сред които во-

дещи туристически дестинации и държави със сходно 

икономическо развитие), през 2015 г. българският 

туристически сектор загуби позиции. Ако разгледаме 

броя на нощувките в специализирани места за наста-

няване (като индикатор за търсенето) и промяната в 

общите приходи от пътувания на чужденци в страна-

та (като индикатор за стабилността на сектора чрез 

привличаните парични потоци), то поради по-

малкото посещения и приходите от тях, България се 

премества от 4-ти квадрант, където бе през 2014 г. 

(по-високи постъпления, при по-малко посещения), в 

3-ти квадрант (по-малко постъпления и спад в но-

щувките). Все пак, България продължава да изпре-

варва повечето държави в Централна и Източна Ев-

ропа по отношение на общия брой нощувки на чуж-

денци в страната. 

Граф. 63: Нощувки и приходи от пътувания, 2015 г.  

(год. растеж в %) 

 

Източник: Евростат , собствени изчисления  

Излишъкът по вторичен доход нарасна в номинално 

изражение, но като съотношение към БВП се понижи 

до 3.7%. Динамиката през 2015 г. бе повлияна от по-

ниските нетни потоци към сектор Държавно управ-

ление. Основната част от тези потоци са по линия на 

средства от фондове на ЕС и, съответно, динамиката 

им зависи от дейността по оперативните програми.  

В зависимост от насочеността на Оперативната прог-

рама и проектите, които се финансират от нея, пла-

щанията се разпределят като текущи или капиталови 

трансфери. С ускореното усвояване на фондовете по 

Оперативните програми Транспорт, Околна среда и 

Регионално развитие през последните години, се 

увеличиха и капиталовите трансфери. 

Граф. 64: Нетни текущи и капиталови трансфери към сектор 
Държавно управление 

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

ФИНА НС ОВИ  П ОТОЦИ  

Външната търговия, нетните текущи трансфери, вхо-

дящите потоци по капиталовата сметка на платежния 

баланс, както и положителните ефекти от преоценки 

на външните пасиви и активи се отразиха в подобря-

ването на Международната инвестиционна позиция26 

(МИП) на България през 2015 г. В същото време, от-

рицателното влияние на нетния инвестиционен до-

ход се увеличи спрямо 2014 г. Предвид високото ни-
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 Понятията Международна инвестиционна позиция (МИП) и 
нетни чуждестранни активи (НЧА) са използвани като синоними.  
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во на ПЧИ и портфейлни инвестиции в страната, кои-

то са натрупани в минали периоди, може да се очак-

ва този поток да продължи да оказва значителен 

отрицателен ефект върху НЧА и през следващите 

години. Отчетената дефлация в страната доведе до 

положителни ефекти от преоценки на портфейла, 

които подкрепиха нарастването на НЧА. Това се нала-

га като извод след анализ27 на връзките на страната с 

останалия свят (базиран на годишни потоци от пла-

тежния баланс) и на ефекта от различни преоценки 

на чуждестранните активи и пасиви.  

Граф. 65: Приноси към изменението на МИП като % от БВП 

(пр.п.) 

 

* Други включва влиянието на годишните потоци по статията Греш-
ки и пропуски (Платежен баланс) върху изменението на съотноше-
нието на МИП към БВП.  
** Тъй като МИП е отрицателна, когато изменението между две го-
дини също е отрицателно („-“), се наблюдава нарастване на отрица-
телния баланс или влошаване на МИП. Съответно „+“ означава сви-
ване на отрицателния баланс т.е. подобрение на МИП. 

Източник: БНБ, НСИ, собствени изчисления 

МИП на България се подобри през 2015 г. спрямо 

предходната година, като отрицателното салдо се сви 

с 16.2% (5.2 млрд. евро) до 26.8 млрд. евро (60.7% от 

БВП). Изменението отразяваше промени както от 

                                                           
27

 Базиран на Lane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti, 2005, 
“Financial Globalization and Exchange Rates,” IMF Working Paper No. 
05/03 

страна на активите, така и при чуждестранните паси-

ви. Поемането на нов външен дълг от страна на пра-

вителството доведе до увеличение на портфейлните 

инвестиции в страната и на заемите на сектор Дър-

жавно управление. В същото време през 2015 г. са 

върнати чуждестранни заеми, включително търговс-

ки кредити, за 1.3 млрд. евро. Нетно, чуждестранните 

пасиви намаляха с 5% до 64.7 млрд. евро. Чуждест-

ранните активи на страната се увеличиха с 5% до 37.9 

млрд. евро към края на 2015 г. Съществено влияние 

оказа увеличението с 3.8 млрд. евро на резервите на 

БНБ през годината. Значително нарастване бе отче-

тено и при заемите, отпуснати на нерезиденти. 

ВЪНШЕН ДЪЛ Г  

Подобрението на външната позиция на страната, 

чрез намаляване на задълженията към нерезиденти 

и увеличение на резервните активи, бе отразено и в 

понижаването на външния дълг. Нетната задлъжня-

лост се сви до 15.4% от БВП при 32.2% в края на 

2014 г. или подобрение от 6.9 млрд.евро. БВД възле-

зе на 33.9 млрд. евро към края на 2015 г., понижа-

вайки се с 13.4%. Това представлява 93.2% от БВП или 

намаление от 14.9 пр.п. спрямо края на 2014 г.  

Граф. 66: Принос на компонентите към изменението на БВД 

(пр.п.) 

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
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Динамиката на БВД през годината се определяше от 

намаление на задълженията на всички институцио-

нални сектори. Основен принос имаше вътрешно-

фирменото кредитиране, след като през месец май 

външен кредитор отписа вземания в размер на 

2 млрд. евро. Дори и при изключване на ефекта от 

тази еднократна транзакция, при дълга на местните 

дружества към чуждестранни компании-майки се 

отчита понижение от около 7%.  

През 2015 г. банките продължиха да свиват своята 

външна задлъжнялост. Процесът се реализира ос-

новно чрез връщането на краткосрочните заеми и в 

по-малка степен чрез понижаване на дългосрочната 

задлъжнялост. Това кореспондира на промяната на 

модела на финансиране на банките в страната с уве-

личен дял на ресурсите, привлечени от местния де-

позитен пазар. Делът на банковия сектор в БВД спад-

на до 12.1% през декември 2015 г. от 13.9% година 

преди това.  

Продължи понижението на задлъжнялостта и на дру-

ги сектори. Динамиката бе обусловена от пониже-

ние на дългосрочния дълг (изплащане на търговски 

кредити), докато краткосрочните задължения остана-

ха практически без промяна. По отношение на отрас-

ловата структура на външния дълг, от страна на пре-

работващата промишленост нов дълг бе поет от про-

изводство на кокс и рафинирани нефтопродукти и 

производство на химични продукти – процес, който 

се наблюдаваше и през 2014 г. В същото време, сек-

тори строителство и финансово посредничество 

продължиха да намаляват своята външна задлъжня-

лост. При транспорт, складиране и съобщения и 

операции с недвижимо имущество бе отчетено по-

качване на дълга, след спад през 2014 г.  

 

 

 

 

 

Граф. 67: Динамика на БВД по матуритетна структура 

(% от БВП) 

 

Източник: БНБ, НСИ 

Външният дълг на сектор Държавно управление се 

понижи със 7.5% или с 450 млн. евро. През март беше 

емитиран 3.1 млрд. евро троен транш облигации, с 

които още през същия месец беше погасен краткос-

рочния мостов заем в размер на 1.5 млрд. евро, из-

теглен от няколко чуждестранни банки през декемв-

ри 2014 г., за осигуряване на ликвидност за банковия 

сектор. До края на 2015 г. повече от половината от 

облигациите от емисията бяха закупени от български 

контрагенти на вторичния пазар, което също се отра-

зи28 в постепенно понижение на външния правителс-

твен дълг.  

                                                           
28

 Според методологията за Брутния външен дълг, за такъв се 
счита дългът, държан от нерезиденти. 
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Финансов сектор 

БАНКОВ СЕ КТОР  

Сред значимите събития за изминалата 2015 г. по 

отношение на финансовата система беше обявяване-

то и подготовката за прегледа на качеството на акти-

вите и стрес-тест на банките.  

Финансовата система, в т.ч. и банковия сектор, запази 

своята стабилност. С Решение на СГС от 22 април 

2015 г. КТБ беше обявена в несъстоятелност. Финан-

совите проблеми в Гърция от средата на 2015 г. не 

оказаха негативно въздействие върху системата и 

доверието в нея. Същевременно БНБ приложи из-

вънредни мерки за противодействие на евентуално 

задълбочаване на ситуацията в Гърция, които допъл-

нително допринесоха за повишаване на ликвидност-

та в банковата система. През годината се наблюдава-

ха и някои консолидационни процеси в банковия 

сектор. През юли беше обявено намерението на 

„Юробанк България“ АД да придобие „Алфа Банка–

клон България“, а през ноември 2015 г. беше открита 

процедурата за предварително одобряване на прех-

върлянето.  

През 2015 г. бяха предприети и редица важни зако-

нодателни промени, свързани с подобряване на 

нормативната рамка за осъществяване на надзорна 

дейност, транспониране на европейското законода-

телство, в т.ч. и осигуряване на рамка за преструкту-

риране на банки и др. През август 2015 г. влезе в сила 

Законът за възстановяване и преструктуриране на 

кредитни институции и инвестиционни посредници; 

бяха извършени промени в Закона за кредитните 

институции, Закона за банковата несъстоятелност, 

Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона 

за БНБ и др. В резултат на извършена оценка за ефек-

тивността на банковия надзор от МВФ и Световната 

банка, през октомври 2015 г. УС на БНБ прие План за 

реформиране и развитие на банковия надзор.  

В края на ноември 2015 г. бе приета нова Наредба 

№21 на БНБ за задължителните минимални резерви, 

с която се въвежда определение за „свръхрезерви“ и 

отрицателен лихвен процент за тях, когато лихвеният 

процент по депозитното улеснение на ЕЦБ е отрица-

телен, и нулев лихвен процент за свръхрезерви, кога-

то лихвеният процент за депозитното улеснение на 

ЕЦБ е положителен или нулев, като ефектите от тази 

промяна ще се проявят през 2016 г.29  

Като цяло търсенето на заемни ресурси през цялата 

2015 г. остана на ниски нива, което от една страна 

отразяваше относително слабата инвестиционна ак-

тивност на частния сектор, както и относително нис-

ката склонност на компаниите и домакинствата да 

поемат нови задължения. От друга страна, номинал-

ният размер на кредита за частния сектор бе повлиян 

от отписването и нетните продажби на кредитни пор-

тфейли и от техническия ефект до октомври 2015 г. 

БАНКИ  

Банковата система се характеризираше с нарастваща 

ликвидност и подобряващи се показатели за рента-

билност. Това бе вследствие на един от най-добрите 

финансови резултати след кризата – на фона на под-

готовката на банките за ПКА, в т.ч. нетните продажби 

на кредитни портфейли, слабото търсене на кредити 

и среда на намаляващи лихвени проценти. 

Към края на 2015 г. нетният финансов резултат на 

банковата система възлезе на 898 млн. лв., или с 

20.4% повече спрямо година по-рано30. Възвръщае-

мостта на активите към края на декември 2015 г. се 

повиши до 1.03% при 0.89% в края на предходната 

                                                           
29

 В сила от 4 януари 2016 г., http://www.bnb.bg/PressOffice/ 
POPressReleases/POPRDate/PR_20151126_BG 
30

 Данните са от финансовите и надзорни отчети на БНБ. 

http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20151126_BG
http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20151126_BG
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година, a тази на собствения капитал - до 7.8% при 

7.51% към края на 2014 г.31 

Банковата система продължи да поддържа висока 

капиталова адекватност и ликвидност. Към края на 

годината общата капиталова адекватност на банкова-

та система бе 22.18%, а отношението на капитала от 

първи ред достигна 20.46%. Коефициентът на лик-

видните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, 

достигна 36.71% в края на 2015 г. Банките показаха, 

че са достатъчно гъвкави, за да акумулират разходи 

за обезценка и в същото време да реализират увели-

чаваща се печалба. Разходите за обезценка по креди-

ти и вземания, извършени от банките към края на 

2015 г., намаляха с 3.4% спрямо година по-рано, но 

все още са на относително високи нива в съпоставка с 

предкризисния период.  

Граф. 68: Разходи за обезценка
32

 (кредити и вземания) в края на 
периода 

 
Източник: БНБ 

Активите на банковата система нараснаха с 2.4 млрд. 

лв. през 2015 г., но се забелязаха някои промени по 

отношение на тяхната структура. Увеличи се делът на 

паричните средства за сметка на намаляване на този 

на кредитите и авансите. Към края на 2015 г. креди-

тите и авансите представляваха 62% от общо активи-
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 http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/ 
documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2015_12_bg.pdf 
32

 Обезценка или (-) корекция на обезценка на финансови активи, 
които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубата 

те в банковата система. Делът на „Пари и парични 

салда в централни банки“ и „Финансови активи, 

държани за търгуване“ в общите активи нарасна до 

20.6% към края на 2015 г. при 13.3% година по-рано33. 

За това основно допринесоха недостатъчните въз-

можни алтернативи за алокиране на част от ликвид-

ността на търговските банки извън страната, поради 

понижаващата се и отрицателна доходност в еврозо-

ната.  

Граф. 69: Пари и парични салда в централни банки, финансови 
активи, държани за търгуване, и други активи в балансовото 

число на банковата система 

(в млн. лв.) 

 

Източник: БНБ 

КРЕ ДИТ ЗА ЧАС ТНИ Я СЕ К ТОР  

Кредитната активност34 в страната през 2015 г. остана 

слаба. След изчерпването на базовия ефект от изк-

лючването на баланса на КТБ от паричната статистика 

върху годишния темп на растеж на частния кредит 

през ноември, той отбеляза минимален ръст от 0.2%. 

През декември, след регистриран спад на месечна 

база, кредитът за частния сектор приключи годината 

                                                           
33

 Поради хармонизацията на ниво ЕС и въвеждането на нови 
отчетни образци за баланса и отчета за приходите и разходите, 
считано от 1 януари 2015 г., за постигане на съпоставимост от 
данните за 2015 г. от „парични средства“ са изключени „други 
влогове на виждане“. 
34

 Кредити за финансови предприятия, нефинансови предприятия 
и домакинства и НТООД. 
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с понижение от 1.2%. Влияние върху динамиката му, 

аналогично на предходната година, оказаха еднов-

ременно фактори от страна на търсенето и от страна 

на предлагането на заемни ресурси. От гледна точка 

на търсенето, нефинансовите предприятия и дома-

кинствата се въздържаха да поемат нови задълже-

ния. Това предпазливо поведение може да се свърже 

и със спада на частните инвестиции през 2015 г., как-

то и с по-ниските растежи на частното потребление 

спрямо предходната година. За слабото търсене на 

кредити от корпоративния сектор може да се съди и 

от понижението на годишния обем на новоотпусна-

тите кредити в този сегмент на кредитния пазар.  

От гледна точка на предлагането, основна огранича-

ваща роля имаха по-високите изисквания спрямо 

кредитополучателите, като цяло и стремежът за по-

добро управление на кредитния риск и оптимизира-

не на балансите с оглед на подготовката за ПКА на 

банките (включително и продажбата на кредити). На 

база на данните от надзорната статистика на БНБ за 

необслужваните кредити, понижението на кредитите 

със забава в обслужването над 90 дни за нефинансо-

ви предприятия и домакинства бе най-изразено през 

последното тримесечие на 2015 г. Това до голяма 

степен кореспондира и с данните от паричната ста-

тистика за лошите и преструктурирани кредити на 

тези институционални сектори, които намаляват най-

много в абсолютно изражение за същия период, на 

фона на свиващ се общ обем на съответните кредит-

ни портфейли. Същевременно, с продължаващата 

тенденция на понижение на лихвените проценти по 

кредити, банките оставиха без съществена промяна 

част от кредитните си стандарти и затегнаха други. По 

този начин, въпреки високата си ликвидност и нарас-

тващата конкуренция, банките се придържаха към 

отпускането на заемни ресурси на клиенти, носещи 

относително по-нисък кредитен риск.  

Кредитите за нефинансови предприятия се свиха с 

1.7% на годишна база в края на декември 2015 г., 

като единствено дългосрочните кредити завършиха 

годината с минимален положителен годишен ръст. 

Граф. 70: Годишен растеж и принос на компонентите на 
кредита за частния сектор 

(пр.п.) 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

Табл.14: Структура и годишни растежи на кредита за нефинан-
сови предприятия по отрасли 

Сектор   2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоцик-
лети 

отн. дял 31.2% 29.9% 30.5% 

растеж 0.0% -15.4% 0.5% 

Преработваща промиш-
леност 

отн. дял 20.4% 22.2% 21.8% 

растеж 2.3% -3.4% -3.4% 

Строителство отн. дял 11.1% 10.8% 9.7% 

растеж -1.3% -13.8% -11.1% 

Операции с недвижими 
имоти 

отн. дял 9.5% 9.5% 9.6% 

растеж 17.7% -12.0% 0.0% 

Селско, горско и рибно 
стопанство 

отн. дял 4.2% 5.0% 5.7% 

растеж 5.1% 5.8% 12.6% 

Хотелиерство и ресто-
рантьорство 

отн. дял 4.6% 4.7% 4.9% 

растеж -6.1% -9.5% 2.9% 

Производство и разпре-
деление на енергия 

отн. дял 3.6% 4.1% 4.1% 

растеж -17.4% 0.7% -2.3% 

Транспорт, складиране и 
пощи 

отн. дял 3.9% 4.0% 4.0% 

растеж 5.2% -7.8% -1.7% 

Професионални дейнос-
ти и научни изследвания 

отн. дял 4.9% 3.6% 2.9% 

растеж -10.8% -34.5% -20.1% 

Останали отрасли отн. дял 6.6% 6.2% 6.7% 

растеж -5.6% -17.4% 5.9% 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
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По икономически отрасли, с най-висок положителен 

принос за годишното изменение на кредитите за 

корпоративния сектор бяха селско, горско и рибно 

стопанство, административни и спомагателни 

дейности и търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети (последните заемат 30% дял в струк-

турата на кредита за НФП по икономически дейнос-

ти). Регистрираните растежи в първите два отрасъла 

биха могли да се дължат на дейности по съфинанси-

ране чрез банков кредит на проекти по програмите 

на ЕС. На противоположния полюс бяха отраслите 

строителство, преработваща промишленост (22% 

дял в структурата на кредита за НФП) и професионал-

ни дейности и научни изследвания.  

Ниската кредитна активност в корпоративния сегмент 

може да се съотнесе към процесите в реалния сектор 

на икономиката и най-вече с динамиката на частните 

инвестиции. На фона на постигнатия растеж на БВП, 

спадът в инвестициите и кредитната дейност вероят-

но е компенсиран от увеличението на използвания 

производствен капацитет. Развитието на компонен-

тите на БДС през 2015 г. дава основания за подобен 

извод. Общо за икономиката и индивидуално в пове-

чето отрасли се наблюдава изпреварващ темп на 

растеж на компенсациите на наетите спрямо добаве-

ната стойност, докато ръстът на опериращия излишък 

е минимален или отрицателен. В агрегирания отра-

съл търговия, транспорт, хотелиерство и ресто-

рантьорство, при който има сигнали и предпостав-

ки за нарастване на инвестициите (свиване на ком-

пенсациите на наетите, ръстът на БОИ надхвърля този 

на БДС, ръст на разходите за ДМА), ръстът на креди-

тите е леко положителен. В същото време, към тези 

отрасли са били насочени съществена част от влезли-

те в страната ПЧИ, т.е. през 2015 г. вероятно те са се 

финансирали основно по линия на ПЧИ и/или чрез 

брутния опериращ излишък, а не по линия на банко-

во кредитиране. Други отрасли с потенциално добра 

кредитоспособност35, като добивна и преработваща 

промишленост, строителство и операции с нед-

                                                           
35

 Анализирани са данните за БВП по метод на доходите за съот-
ветните сектори.  

вижими имоти, също са разчитали основно на чуж-

дестранно финансиране чрез ПЧИ (при първия отра-

съл това важи само за преработваща промишле-

ност). При тях има спад на кредитирането, но също 

така и понижение на разходите за ДМА, което може 

да отразява нуждата им от финансиране за оборотни 

цели.  

Кредитите за домакинства също имаха отрицателен 

принос за изменението на частния кредит, макар и в 

по-малка степен в сравнение с корпоративните кре-

дити. Общо за 2015 г. понижението им беше с 1.3%, 

за което най-много допринесоха свиването на овър-

драфта, другите кредити и в по-малка степен на жи-

лищните кредити. Потребителските кредити имаха 

относително най-благоприятно развитие, след като 

темпът им на растеж на годишна база беше леко по-

ложителен през повечето месеци, но през декември, 

вследствие на продажбите на кредити от банките, 

реализираха годишен спад от 0.1%. Все пак, средният 

им годишен темп на растеж (-0.1%) бе по-нисък в 

сравнение с предходната година (0.8%) в отражение 

и на забавения ръст на частното потребление. Жи-

лищните кредити регистрираха понижение от 1.2% за 

2015 г., основно поради понижението на лошите и 

преструктурирани кредити. Развитието на този сег-

мент на кредитния пазар отново остана под очаква-

нията на фона на отбелязания ръст на цените на жи-

лищата, положителното развитие на отраслите строи-

телство и операции с недвижими имоти и раздвиж-

ването на пазара на имоти през годината.  

Впечатление правят положителните ръстове на сред-

носрочните кредити (със срок между 1 и 5 години) и 

при двата основни типа кредити за домакинства – 

потребителски и жилищни. Тази тенденция се пот-

върждава и от годишния ръст на обемите „нов биз-

нес“ за 2015 г. в тези сегменти. Вероятно домакинст-

вата продължават да избягват дългосрочното зад-

лъжняване, а вместо това финансират нуждите си със 

средносрочни ресурси, разчитайки на „обезпече-

ние“ от натрупаните в банковата система спестява-

ния. 
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ЛИХВЕНИ П РОЦЕН ТИ  

Низходящата дългосрочна тенденция при лихвените 

проценти по кредити и депозити се запази и през 

2015 г. Осезаем спад бе отбелязан при среднопретег-

лените лихвени проценти по новодоговорените ипо-

течни кредити и кредитите на нефинансови предпри-

ятия, които през ноември достигнаха най-ниската си 

стойност от 4.86%. В края на 2015 г. среднопретегле-

ните лихвени проценти по новите ипотечни кредити 

бяха със 78 б.т. по-ниски спрямо година по-рано, а 

тези за корпоративния сектор – със 133 б.т. При пот-

ребителските кредити намалението в края на 2015 г. 

бе с 98 б.т. Месечните колебания бяха по-характерни 

за новите договори за корпоративния сектор. 

Граф. 71: Лихвени проценти по  
новодоговорени кредити по вид36  

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Сред основните фактори за този тренд бе междуна-

родната среда на ниски и отрицателни лихви на па-

ричните пазари в еврозоната, както и разширяващата 

се парична експанзия на ЕЦБ. Важни вътрешни фак-

тори бяха нарастващият привлечен ресурс и високата 

ликвидност на банките, както и слабата активност на 

междубанковия пазар и спадът на лихвените процен-

ти по междубанковите депозити. Въпреки дългос-

рочната тенденция на намаление на лихвените про-

центи при депозитите, склонността на фирмите и 
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 Лихвените проценти са изчислени като 12 месечна плъзгаща се 
средна от претеглените лихвени проценти по матуритет и валута 
и съответните обеми отнасящи се до категорията „нов бизнес“. 

домакинствата към спестяване остана висока. В усло-

вия на отрицателна инфлация, положителната реална 

възвръщаемост по депозитите в комбинация с нисък 

риск подкрепиха предпочитанията към спестяване в 

депозити.  

По-голям спад бе отбелязан при лихвените проценти 

по срочните депозити на сектор домакинства и 

НТООД – от 108 б.т. спрямо края на 2014 г. При нефи-

нансовите предприятия той бе 63 б.т., като най-

съществено беше намалението при лихвените про-

центи по срочни депозити в национална валута.  

Граф. 72: Лихвени проценти по  
новопривлечени депозити по вид

37
 

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

ДЕП ОЗИ ТИ   

Депозитите38 в банковата система продължиха да 

нарастват устойчиво и през 2015 г. Годишният им 

темп на растеж през първите 10 месеца на годината 

бе значително по-нисък спрямо същия период на 

предходната година, което се дължеше на базовия 

ефект от изключването на баланса на КТБ през ноем-

ври 2014 г. Въпреки това, след неговото изчерпване, 

ръстът на депозитите достигна до 8.2% в края на го-

дината, при почти равни приноси от страна на депо-
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 Лихвените проценти са изчислени като 12 месечна плъзгаща се 
средна от претеглените лихвени проценти по матуритет и валута 
и съответните обеми отнасящи се до категорията „нов бизнес“. 
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 Обхванати са депозитите включени в паричен агрегат М3.  
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зитите на домакинства и на нефинансови предприя-

тия. Делът на депозитите в национална валута отбе-

ляза леко повишение спрямо 2014 г. и от 58.9% дос-

тигна 59.5% в края на 2015 г.  

По институционални сектори, традиционно най-

голям принос за нарастването на депозитите в цялата 

банкова система и през 2015 г. имаха домакинствата 

и нефинансовите предприятия. Растежът в тези сег-

менти продължи през цялата година, въпреки тен-

денцията на намаляващи лихвени проценти и ефекта 

от изключването на КТБ от паричната статистика до 

октомври 2015 г. По отношение на структурата по 

институционални сектори, спрямо година по-рано, 

делът на депозитите на финансови предприятия и на 

местно държавно управление и СОФ леко намаля за 

сметка на увеличение на дела на домакинствата и 

нефинансовите предприятия.  

Граф. 73: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п.) 

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

МЕЖ ДУНАРОДНИ ВАЛ УТНИ РЕ ЗЕРВИ  

Към края на 2015 г. международните валутни резер-

ви на БНБ нараснаха с 22.7% на годишна база (при 

14.6% през 2014 г.) и достигнаха 39.7 млрд. лв. в но-

минално изражение. Значителното ускоряване на 

темпа им на растеж спрямо предходната година се 

дължеше на успешно реализираната през март еми-

сия еврооблигации и в по-малка степен на емисията 

от 10-годишни ДЦК през април. 

За увеличението на резервите допринесоха и поло-

жителните нетни потоци по текущата и капиталовата 

сметка на платежния баланс, както и тези по финан-

совата сметка.  

Покритието на паричната база с валутни резерви в 

края на декември се понижи до 144.3% спрямо 

165.1% в края на 2014 г. Това се дължеше на нараст-

ването на свръхрезервите на банките в БНБ в резул-

тат от високата им ликвидност. Към края на декември 

2015 г. резервите покриваха 8.5 месеца внос при 7.1 

месеца година по-рано. По отношение на краткос-

рочния външен дълг по оригинален матуритет, пок-

ритието с международни валутни резерви достигна 

257.3%, подобрявайки се спрямо 165.9% в края на 

2014 г. 

Граф. 74: Ключови отношения за валутния борд 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
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