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Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отчете подобре-

ние през ноември, след като ръстът на производство-

то и оборота в промишлеността се ускори, продажби-

те на дребно нараснаха, а спадът на строителната 

продукция се забави. Освен това, показателят за до-

верието на потребителите се повиши през декември, 

воден от подобрените очаквания, а общият индика-

тор за бизнес климата в страната остана на нивото си 

от предходния месец. 

 

Нивото на регистрираната безработица достигна 8% 

към декември, което бе с 2.1 пр.п. по-ниско в сравне-

ние с края на предходната година, след като общият 

брой на безработните отчете съществено понижение 

на годишна база. 

 

Месечната инфлация според ХИПЦ през декември бе 

0.8%, формирана основно от поскъпването на пазар-

ните услуги спрямо предходния месец. Средного-

дишната инфлация през 2016 г. бе -1.3%, като в края 

на годината отрицателният темп на инфлация се за-

бави до -0.5% на годишна база. 

 

Положителното салдо по текущата сметка за периода 

януари-октомври достигна 4.7% от прогнозния БВП, 

отчитайки съществено повишение спрямо излишъка 

от 1.8% за съответния период на 2015 г. 

 

Брутният външен дълг се понижи до 34.3 млрд. евро 

(73.2% от прогнозния БВП) към края на октомври, 

като динамиката му бе обусловена от спада на за-

дълженията на частния сектор. 

 

Бюджетното салдо на касова основа по консолиди-

раната фискална програма (КФП) бе положително 

към края на ноември в размер на 3 465.1 млн. лв. 

(3.8% от прогнозния БВП). Относителният дял на бю-

джетната позиция в БВП се подобри с 4.2 пр.п. спря-

мо същия период на 2015 г., а сред факторите за това 

продължават да бъдат по-високите приходи и по-

слабото усвояване на капиталовите разходи.  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия1 се ускори до 6.9% на годишна база през ноемв-

ри (граф. 1). Принос за отчетения растеж имаха както 

продажбите за външния, така и тези за вътрешния 

пазар. Първият нарасна с 14.1% на годишна база с 

основен принос за втори пореден месец от страна на 

производството на основни метали и производс-

твото на химически продукти. В същото време, 

повишението при оборота за вътрешния пазар дос-

тигна 1.9%, подкрепен от благоприятното развитие 

при производството на хранителни продукти. 

Промишленото производство също следваше въз-

ходяща динамика и растежът му достигна 5.8% на 

годишна база. Производството на основни метали 

и метални изделия, без машини и оборудване, 

имаше най-голям принос, следвано от производст-

вото на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение. 

Спадът при индекса на строителната продукция се 

сви до 1.4% на годишна база през ноември (граф. 2). 

Сградното строителство отчете ръст от 1.1% на 

годишна база за първи път от началото на годината, 

докато спадът при гражданското строителство се 

забави до 4%. 

Продажбите на дребно нараснаха с 6.4% на годиш-

на база през ноември, като положителното развитие 

обхвана по-голямата част от секторите. Единствено 

търговията на дребно в неспециализирани мага-

зини и продажбите на автомобилни горива и сма-

зочни материали продължиха да отчитат пониже-

ние. 

 Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3:   Доверие на потребителите и динамика по  
компоненти  

(пр.п.) 

 
Източник: Евростат, НСИ, МФ 

                                                           
1
 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се базира на неизгладени данни. Индексът на оборота отразява едновременно измене-

нието на стойността на продажбите и изменението на цените. При изчисляване на индекса на промишленото производство стойностите 
се коригират с индекса на цени на производител, за да се изолират ценовите (инфлационните) изменения. 
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През декември, индикаторът за доверието на пот-

ребителите се повиши по линия на подобрените 

очаквания за финансовото състояние на домакинст-

вата, както и очаквания за намаление на безработи-

цата (граф. 3). 

През декември общият индикатор за бизнес клима-

та остана непроменен спрямо ноември (граф. 4 и 5). 

Влошаването на оценките в търговията на дребно и 

услугите бе компенсирано от подобряване в про-

мишлеността и строителството. Анкетираните в тър-

говията на дребно и услугите бяха по-резервирани 

относно търсенето през следващите месеци. В също-

то време, очакванията за бизнес състоянието на 

предприятията в промишлеността и строителството 

се подобриха. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

Нивото на регистрираната безработица отбеляза 

слабо повишение до 8% към декември, като остана с 

2.1 пр.п. по-ниско в сравнение с края на предходна-

та година. През последните два месеца на 2016 г. 

входящият поток безработни намаляваше, поради 

отслабване на процеса на освобождаване на заетост 

от сезонно зависимите дейности на икономиката 

(граф. 6). Същевременно, изходящият поток също се 

понижи, основно под влияние на по-малкия брой на 

постъпилите на работа лица, който от своя страна 

достигна най-ниската си стойност за цялата година 

от 13.6 хил. души през декември. Последното беше 

обусловено както от обичайната за този период на 

годината свита активност в търсенето на труд на 

първичния трудов пазар, така и от по-слабата реали-

зация на програмите и мерките за насърчаване на 

заетостта. Независимо от наблюдаваните развития в 

края на годината, общият брой на безработните бе 

261 хил. души през декември, като остана с 20.6% 

по-нисък на годишна база. 

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 5: Бизнес климат и БВП 

 
* Месечните данни за БВП са получени чрез метода Chow-Lin за раз-
бивка на тримесечни данни. 

Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 6:   Входящ, изходящ поток и общо регистрирани  
безработни  

(в хил. души) 

 
Източник: МФ 
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ИНФЛАЦИЯ  

Месечната инфлация според ХИПЦ през декември 

бе 0.8%. Пазарните услуги поскъпнаха с 2.3% и имаха 

най-голям принос за повишението на общия индекс. 

Това се дължеше на нарастване на цените спрямо 

ноември в три основни подкомпонента на тази гру-

па: на международните полети (30.2%), на комплек-

сните услуги за почивка в страната (9%) и за настаня-

ване в курортните комплекси (20.3%), като общият 

им принос се изчислява на 0.74 пр.п. Храните също 

поскъпнаха през месеца – с 0.7%, основно в резултат 

от повишение на цените на зеленчуци, млечни про-

дукти и безалкохолни напитки. Във връзка с възста-

новяването на международните цени на петрола, 

вътрешните цени на транспортните горива поскъп-

наха с 1.8% през месеца. Неенергийните нехрани-

телни стоки, от друга страна, отчетоха поевтиняване 

спрямо предходния месец с 0.3%, най-вече поради 

по-евтините облекло и обувки. Административните 

цени останаха без промяна спрямо ноември, а алко-

хол и цигари слабо поскъпнаха с 0.1%. 

Средногодишната инфлация през 2016 г. бе -1.3%, 

като в края на годината отрицателният темп на инф-

лация се забави до -0.5% на годишна база (граф. 7). 

Текущото възстановяване на международните цени 

на основните суровини на световните пазари (граф. 8) 

до голяма степен повлия за свиване на отрицателния 

принос на енергийните стоки до почти нула през де-

кември, а храните отчетоха поскъпване от 1.3% спря-

мо година по-рано. В същото време, отрицателната 

базисна инфлация2 се ускори до -0.7%, с което основ-

но допринесе за спада на общия ХИПЦ в края на 

2016 г. Тя бе формирана най-вече от поевтиняването 

на комуникационните услуги и билетите за междуна-

родни полети, както и продължаващия спад в цените 

на потребителските стоки с дълготраен характер. 

 

 

 

Граф. 7: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

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

Източник: НСИ, МФ 

 

 

 

 

Граф. 8: Международни цени на основни суровини  
 в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

 

                                                           
2 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни.  
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ВЪНШЕН СЕКТОР  

През октомври салдото на текущата сметка бе отри-

цателно в размер на 57.4 млн. евро, при регистриран 

дефицит по търговията със стоки и услуги, както и 

общо по доходните статии (граф. 9). Въпреки това 

сравнението със същия месец на 2015 г. показва 

подобрение в баланса, дължащо се на продължава-

щия спад в изплатения към нерезиденти инвестици-

онен доход и изпреварващото нарастване на износа 

спрямо вноса. В същото време, нарастването на из-

носа следваше тенденция на ускорение от юли и 

през октомври ръстът му достигна 12.3%. За периода 

януари-октомври износът се повиши с 1% в сравне-

ние със същия период на 2015 г. Търговският дефи-

цит достигна 3% от прогнозния БВП (1.4 млрд. евро), 

при дефицит от 4.2% за първите десет месеца на 

2015 г. Дефицитът по статията първичен доход се сви 

почти наполовина до 2% от БВП. В резултат текущата 

сметка достигна 4.7% от БВП за януари-октомври, 

отчитайки съществено повишение спрямо салдото 

от 1.8% за съответния период на 2015 г. 

Брутният външен дълг възлезе на 34.3 млрд. евро 

(73.2% от прогнозния БВП) към края на октомври, 

като отчете понижение както в сравнение с пред-

ходния месец, така и със съответния месец на 2015 г. 

Низходящата динамика на задлъжнялостта бе обус-

ловена от спада на задълженията на частния сектор 

(граф. 10). Нетният външен дълг се сви до 5.3% от 

прогнозния БВП, при 15% към края на 2015 г. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви се повишиха с 

1.8% на месечна база през декември и в края му 

достигнаха 23.9 млрд. евро. Причина за това беше 

увеличението на банковите резерви и задълженията 

към други депозанти, съответно с 5.1% и 17.6% 

спрямо предходния месец. Депозитът на правителс-

твото при БНБ намаля с 1.52 млрд. лв. или 12.5% 

Граф. 9: Текуща сметка по компоненти  

(млн. евро)  

 
Източник: БНБ 

Граф. 10: Приноси към изменението на БВД 

 
Източник: БНБ 

Граф. 11: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 
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спрямо месец по-рано. Това бе резултат от пониже-

ние на фискалния резерв във връзка с по-малкия 

излишък по консолидираната фискална програма 

през декември според предварителните данни, из-

вършено плащане на задължение на НЕК и плащане 

от Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 

частично предсрочно погасяване в размер на 1.145 

млрд. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет. 

Годишният ръст на резервите се ускори до 17.8% при 

13.4% през ноември. Само банковите резерви имаха 

отрицателен принос за годишното им изменение, 

като намаляха с 2.2%, докато другите компоненти 

нараснаха. Парите в обращение леко забавиха ръста 

си до 11.2% на годишна база, при 12.2% предходния 

месец (граф. 11).  

Годишният ръст на кредита за частния сектор през 

ноември остана без промяна на 1.1% (граф. 14). За 

него основно допринесе по-високият растеж на кре-

дитите за домакинства, които нараснаха с 1.6% при 

0.9% месец по-рано. Това се дължеше най-вече на 

жилищните кредити, чийто годишен растеж про-

дължи да се ускорява до 1.6%, както и на сегмента 

„други кредити“, чийто ръст бе съществен (29.7%). 

Същевременно, годишния спад на потребителските 

кредити се забави до 0.2%, при понижение от 0.8% 

през октомври. Кредитът за нефинансовите предп-

риятия имаше леко отрицателен годишен растеж от 

0.2%, след като бе близо до нулата месец по-рано. 

Принос за спада имаше основно овърдрафтът, който 

се сви с 4.7% при годишно намаление от 2.9% през 

октомври. Лошите и преструктурирани кредити 

намаляха с 9.2% през ноември спрямо същия период 

на предходната година, при спад от 9.9% месец по-

рано. Делът им в общия обем на кредитите за нефи-

нансови предприятия и домакинства намаля до 

16.4%. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия през ноември се понижи 

със 118 б.т., което изцяло компенсира нарастването 

през предходния месец (табл. 1). Намаление имаше 

при тези деноминирани в евро и национална валута, 

Граф. 12: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 13: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 14: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

 
* При тази категория кредити драстичният спад от ноември 2014 г. се 
дължи на статистическия ефект от изключването на КТБ като отчетна 
единица от данните по парична статистика на сектор „Други парично-
финансови институции“. 

Източник: БНБ, МФ 
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съответно със 172 и 72 б.т., докато при тези в щатски 

долари промяната бе в обратна посока. По отноше-

ние на матуритетната структура, с най-голям принос 

за месечното намаление на лихвените проценти при 

корпоративните кредити в евро и лева бе сегментът 

с матуритет над 1 г. до 5 г. Месечният обем на ново-

отпуснатите корпоративни кредити нарасна с 23.4% 

спрямо година по-рано. В същото време, цената на 

новите жилищни кредити продължи да се понижава 

и спадна с 8 б.т., като достигна исторически мини-

мум. Цената на потребителските кредити през но-

ември се понижи с 9 б.т. спрямо месец по-рано, след 

като леко нарасна през септември и октомври. 

Среднопретеглените лихвени проценти по срочни 

депозити през ноември в евро и лева леко намаля-

ха, съответно с 5 и 1 б.т. В същото време, цената по 

тези деноминирани в щатски долари леко се покачи 

с 4 б.т. Общият месечен обем на новите срочни де-

позити през ноември достигна 1.23 млрд. лв., което 

бе с 8.9% повече спрямо октомври, но с 32.3% по-

малко спрямо същия период на предходната година 

(табл. 3). 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Бюджетното салдо на касова основа по консолиди-

раната фискална програма (КФП) бе положително 

към края на ноември в размер на 3 465.1 млн. лв. 

(3.8% от прогнозния БВП). Относителният дял на 

бюджетната позиция в БВП се подобри с 4.2 пр.п. 

спрямо същия период на 2015 г., когато бе отчетен 

дефицит по КФП в размер на 406.4 млн. лв. (0.5% от 

БВП). Сред факторите за това продължават да бъдат 

по-високите приходи и по-ниското усвояване на ка-

питаловите разходи, както и превишението на при-

ходите над разходите по сметките за средства от ЕС, 

което възлиза на 1.9% от прогнозния БВП (включи-

телно средствата от национално съфинансиране). 

Общите приходи и помощи по консолидирания 

бюджет бяха в размер на 31 083.9 млн. лв. (94.1% от 

Табл. 1: Среднопретеглени лихвени проценти по нови 
кредити за нефинансови предприятия и дома-
кинства, % 

  
ноември 

2015 
октомври 

20116 
ноември 

2016 

Нефинансови предприятия 4.86 5.55 4.38 

Потребителски кредити 10.59 10.27 10.17 

Жилищни кредити 5.58 4.69 4.61 

Източник: БНБ, МФ 

 

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

  
ноември 

2015 
октомври 

20116 
ноември 

2016 

Потребителски кредити 11.59 11.14 10.95 

Жилищни кредити 6.03 5.10 5.04 

* Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор Дома-
кинства по оригинален матуритет. ГПР за потребителски и жилищни креди-
ти са претеглени по валута и срочност. 

Източник: БНБ, МФ 

 

Табл. 3: Среднопретеглени лихвени проценти по нови сроч-
ни депозити на нефинансови предприятия и дома-
кинства, % 

  
ноември 

2015 
октомври 

20116 
ноември 

2016 

Лева 1.30 0.61 0.60 

Евро 1.04 0.49 0.44 

Щатски долари 0.53 0.42 0.45 

Източник: БНБ, МФ 
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годишния разчет). Те отчетоха ръст от 6.9% спрямо 

същия период на 2015 г., дължащ се основно на по-

високите данъчни и неданъчни приходи, съответно с 

8.6% и 11.7% на годишна база в номинално израже-

ние. Постъпленията в частта на помощите (възстано-

вени средства от EK) се понижиха с 10.3% спрямо 

година по-рано, но при тази позиция следва да се 

отбележи, че постъпленията вече надвишават пла-

нираните за годината, като изпълнението спрямо 

разчета е 110.8%. 

Разходите по КФП, вкл. вноската на България в бю-

джета на ЕС, възлязоха на 27 618.9 млн. лв. (79.3% от 

годишния разчет), като отчетоха спад от 6.3% спрямо 

същия период на предходната година. По-ниското 

усвояване бе свързано преди всичко със забавяне 

при капиталовите разходи. От друга страна, текущи-

те нелихвени разходи към ноември бяха в размер на 

24 079 млн. лв. (90.8% от разчета за годината), като 

по-високи разходи бяха отчетени по бюджетите на 

ДОО и НЗОК. При лихвените плащания бе наблюда-

вано повишение от 6% на годишна база до 695.8 

млн. лв. (86.7% от планираните за годината). 

Размерът на фискалния резерв към 30.11.2016 г. бе 

14.3 млрд. лв. (15.6% от прогнозния БВП), в т.ч. 12.6 

млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и 

банки и 1.7 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС 

за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Размерът на държавния и държавногарантирания 

дълг бе 26.3 млрд. лв. (28.7% от прогнозния БВП) в 

края на ноември. В структурата му не бе наблюдава-

на съществена промяна спрямо предходния месец. 

Вътрешният дълг бе в размер на 7.4% от прогнозния 

БВП, външният – 21.3% от БВП, а държавногаранти-

раният дълг – 0.6% от БВП.  

Граф. 15: Растеж на приходите и разходите и бюджетно 
салдо към края на месец ноември 

(%, на год. база)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 I'16 II'16 III'16 IV'16 06’16 07’16 08’16 09’16 10’16 11’16 12’16 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 1.3 3.6 - 3.6 3.5 3.2 - - - - - - - - 

Потребление растеж, % 2.2 3.8 - 0.6 0.8 1.6 - - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 3.4 2.7 - 1.4 -0.3 -6.9 - - - - - - - - 

Износ растеж, % 3.1 5.7 - 3.0 4.6 7.9 - - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.2 5.4 - 0.9 2.8 4.6 - - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 4.8 -6.8 - 0.5 -0.7 7.1 - - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 0.3 4.2 - 4.4 0.0 1.6 - - - - - - - - 

Услуги растеж, % 1.7 3.3 - 2.5 3.7 2.3 - - - - - - - - 

Корективи растеж, % 0.1 7.5 - 7.5 10.2 7.6 - - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 1.8 2.9 - 2.9 1.1 2.7 - 4.0 -0.5 5.4 3.4 0.9 5.8 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 0.0 1.7 - -2.8 -3.7 2.8 - 1.5 -2.6 5.9 5.5 3.5 6.9 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 10.2 1.0 - 3.7 4.8 3.1 - 5.5 1.8 5.5 1.9 2.0 6.4 - 

Строителна продукция растеж, % 7.0 2.4 - -7.3 -11.6 -11.2 - -13.4 -15.9 -5.6 -12.0 -16.6 -1.4 - 

Общ бизнес климат баланс 15.9 20.3 22.5 20.9 22.5 23.7 22.7 24.8 23.9 23.5 23.6 22.3 22.9 22.8 

Промишленост баланс 18.2 22.9 23.5 24.6 21.8 24.6 23.1 23.7 23.8 24.5 25.5 21.1 23.0 25.3 

Търговия на дребно баланс 24.0 27.6 33.6 28.3 34.8 36.5 34.6 37.8 37.6 35.7 36.3 34.2 37.4 32.2 

Строителство баланс 7.3 15.2 17.9 15.0 19.0 19.8 17.8 20.0 21.3 18.3 19.7 20.0 16.0 17.2 

Услуги баланс 11.7 12.7 13.8 12.4 15.4 12.8 14.7 18.8 13.1 14.4 10.8 15.2 15.0 13.7 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност (15+) % 54.1 54.1 - 53.1 53.8 53.6 - - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 48.0 49.1 - 48.5 49.5 49.9 - - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.4 - 0.9 1.5 -1.0 - - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 11.4 9.1 - 8.6 8.0 7.0 - - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.2 10.1 8.7 10.0 8.8 8.0 7.9 8.4 8.2 8.0 7.8 7.9 7.9 8.0 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 8.8 - 7.3 7.6 7.7 - 7.8 7.7 7.6 7.8 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 7.7 9.9 - 8.5 10.2 8.9 - 9.9 8.9 8.8 9.0 - - - 

Производителност на труда  
(БВП на зает) 

растеж, % 1.0 3.3 - 2.6 2.0 4.2 - - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 4.1 0.1 - 0.0 2.8 -3.0 - - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 4.6 2.3 - 2.4 1.0 -0.3 - - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -1.4 -0.1 -0.8 -0.7 -1.9 -0.3 -0.3 -1.3 -0.2 -0.3 -0.6 -0.6 -0.5 0.1 

Хармонизиран индекс на  
потребителски цени (ХИПЦ) 

растеж, % -1.6 -1.1 -1.3 -1.1 -2.3 -1.1 -0.8 -1.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 -0.5 

Цени на производител на  
вътрешния пазар 

растеж, % -0.9 -1.7 - -3.7 -4.3 -3.0 - -4.2 -3.8 -2.7 -2.4 -1.4 -0.6 - 

Цени на производител на  
международния пазар 

растеж, % -1.8 -2.4 - -6.6 -6.7 -3.1 - -5.0 -5.2 -2.7 -1.3 0.5 1.3 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 29 409 32 200 - 9 097 17 709 25 652 - 17 709 20 549 23 015 25 650 28 290 31 084 - 

Общо разходи млн. лв. 32 482 34 685 - 7 234 14 639 22 290 - 14 638 17 270 19 698 22 288 24 855 27 619 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 955 946 - 254 397 612 - 397 467 536 612 688 763 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -3 073 -2 485 - 1 862 3 071 3 363 - 3 071 3 279 3 317 3 362 3 435 3 465 - 

  % от БВП -3.7 -2.8 - 2.0 3.3 3.7 - 3.4 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 - 

Държавен и държавногарантиран дълг млн. лв. 22 753 23 300 - 26 675 26 683 26 395 - 26 683 26 704 26 688 26 417 26 395 26 330 - 

  % от БВП 27.2 26.3 - 29.1 29.1 28.8 - 29.1 29.1 29.1 28.8 28.8 28.7 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 I'16 II'16 III'16 IV'16 06’16 07’16 08’16 09’16 10’16 11’16 12’16 

Фискален резерв4 млн. лв. 9 170 7 873 - 11 866 14 132 14 283 - 14 132 14 504 14 497 14 287 14 283 14 321 - 

  растеж, % 95.9 9.1 - 7.0 28.1 41.8 - 28.1 29.6 30.7 41.8 39.6 44.7 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 16 534 20 285 23 899 21 360 22 442 23 494 23 899 22 442 23 104 23 308 23 494 23 224 23 465 23 899 

Покритие на паричната база  % 165.1 144.3 163.4 171.9 179.6 176.2 163.4 179.6 178.4 176.9 176.2 175.9 174.0 163.4 

Покритие на вноса месеци 7.1 8.5 - 9.1 9.6 10.0 - 9.6 10.0 9.9 10.0 9.8 - - 

Покритие на краткосрочния външен дълг % 166.0 257.5 - 283.5 295.0 306.1 - 294.9 304.4 304.7 306.1 294.7 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.1 15.6 - 10.1 15.0 14.6 - 15.0 14.8 14.5 14.6 13.8 13.5 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 1.1 8.8 - 6.0 8.9 8.7 - 8.9 8.6 8.9 8.7 8.1 8.1 - 

Депозити растеж, % -0.5 8.2 - 4.9 8.2 7.8 - 8.2 8.0 8.2 7.8 7.4 7.2 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -8.2 -1.2 - -2.1 -0.6 -0.1 - -0.6 0.0 0.1 -0.1 1.1 1.1 - 

Кредит към нефинансовите предприятия растеж, % -11.6 -1.7 - -2.7 -1.5 -1.4 - -1.5 -0.6 -0.9 -1.4 0.0 -0.2 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.6 -1.3 - -1.5 -0.7 0.5 - -0.7 -0.4 0.1 0.5 0.9 1.6 - 

Лихвен процент по кредити5 % 7.9 7.0 - 6.5 5.8 5.5 - 5.4 5.7 5.4 5.4 6.0 5.2 - 

Лихвен процент по депозити6 % 2.6 1.3 - 1.0 0.8 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.61 1.79 1.86 1.72 1.76 1.75 1.86 1.76 1.76 1.76 1.75 1.79 1.84 1.86 

  ср. пер. 1.47 1.76 1.77 1.77 1.74 1.75 1.81 1.74 1.77 1.74 1.74 1.77 1.81 1.86 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 92.0 75.3 - 73.4 74.0 72.9 - 74.0 73.9 73.6 72.9 73.2 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.3 23.1 - 22.0 21.9 22.5 - 21.9 21.9 22.2 22.5 23.0 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 40.3 37.1 - 36.8 36.9 36.8 - 36.9 36.9 36.9 36.8 36.5 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 35 172 - 282 540 1 428 - 658 484 542 402 -57 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 0.4 - 0.8 2.4 3.1 - 2.3 2.3 2.6 3.1 3.3 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 777 -2 622 - -356 -478 -320 - -127 -90 -223 -7 -233 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.5 -5.8 - -5.1 -5.0 -4.6 - -4.9 -4.6 -5.0 -4.6 -4.5 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 026 21 919 - 5 132 5 452 5 907 - 1 941 1 992 1 924 1 991 2 131 - - 

  растеж, % -0.9 4.2 - -2.1 -4.6 5.9 - -0.6 0.1 6.2 12.1 12.3 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 23 803 18 678 - 5 488 5 930 6 227 - 2 068 2 082 2 147 1 998 2 364 - - 

  растеж, % -1.4 -21.5 - -6.4 -4.9 2.9 - -1.6 -7.2 16.8 1.5 7.8 - - 

Капиталова сметка млн. евро 960 1 422 - 561 250 182 - 141 122 5 55 15 - - 

Финансова сметка млн. евро -2 090 -583 - 92 -241 36 - 233 -299 689 -354 194 - - 

Нетни преки чуждестранни инвестиции млн. евро -882 -1 596 - -258 -241 -146 - -172 -150 -91 94 17 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 871 40 - 1 175 -132 579 - -64 -41 958 -338 215 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 2 170 -4 418 - 419 952 -512 - -49 43 -211 -344 415 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 1 807 3 730 - 927 904 1 061 - 541 661 235 165 -178 - - 

 
Забележкa:  
Всички изменения на индикаторите, посочени в таблицата като растеж в %, са на база съответния период на предходната година. За изчисление 
на отношенията към БВП са използвани отчетни данни за БВП по текущи цени за 2014 г. – 83 634.3 млн. лв. и за 2015 г. – 88 571.3 млн.лв., както и 
прогнозни данни на МФ за 2016 г. – 91 665.2 млн. лв.; 1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 2. Неизгладени данни;3. 
Дефлирани с ХИПЦ; 4. Промяна в обхвата на фискалния резерв през 2014 г.; 5. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД 
и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 6. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, 
НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 7. Аналитично представяне, в съответствие с шестото 
издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 

 
 ISSN 2367-5012 

© Министерство на финансите, 2016 г. 
Дирекция "Икономическа и финансова политика" 
 
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102  
http://www.minfin.bg/bg/page/870 
е-mail: secretary.evp@minfin.bg 

В текущия Месечен обзор на българската икономика 
са използвани статистически данни, публикувани до 
13 януари 2017 г. Информацията в това издание може 
да се ползва без специално разрешение, но с изрич-
ното позоваване на източника. Публикуваните оценки 
и коментари не следва да се считат за препоръка за 
вземане на определени инвестиционни решения. 

http://www.minfin.bg/bg/page/870
mailto:secretary.evp@minfin.bg

