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Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отчете положи-

телно развитие, след като растежът при промишлено-

то производство и продажби се ускори, спадът на 

строителната продукция се забави, а търговията на 

дребно продължи да нараства през февруари. Общи-

ят индикатор за бизнес климата също се увеличи 

през март във връзка с подобряване на оценките във 

всички сектори с изключение на услугите. Единствено 

индикаторът за доверието на потребителите се по-

нижи. 

Хармонизираната месечна безработица продължи 

да се понижава както спрямо края на 2016 г., така и 

на годишна база и през февруари достигна 6.7% спо-

ред сезонно изгладените данни. 

Потребителските цени през март спаднаха с 0.5% 

спрямо предходния месец според ХИПЦ, основно под 

влияние на регистрираното поевтиняване на услугите. 

Годишният темп на инфлация се повиши до 1% по-

ради по-високите цени на енергийните стоки във 

връзка с възстановяването при международните цени 

на петрола, докато отрицателната базисна инфлация 

слабо се ускори до -0.5% на годишна база. 

През януари балансът по текущата сметка бе отрица-

телен в размер на 9.7 млн. евро, при излишък от 

125.4 млн. евро за същия месец на 2016 г. поради по-

висок търговски дефицит и свиване на излишъка при 

услугите. Входящите ПЧИ достигнаха 54 млн. евро, 

като се увеличиха с 25.9 млн. евро на годишна база. 

Кредитът за частния сектор продължи да ускорява 

темпа си на растеж до 3.4% на годишна база през 

февруари с положителен принос както от кредитите 

за нефинансови предприятия, така и тези за домакин-

ства. Спадът на лошите и преструктурирани кредити 

достигна 8.6% на годишна база, като делът им в об-

щите кредити за нефинансови предприятия и дома-

кинства остана без промяна в размер на 15.9% за тре-

ти пореден месец. 

По предварителни данни на касова основа, излишъ-

кът по консолидираната фискална програма в края 

на февруари възлезе на 831.8 млн. лв. (0.86% от прог-

нозния БВП). Бюджетният излишък бе формиран от 

превишение на приходите над разходите както по 

националния бюджет, така и по европейските средст-

ва, съответно в размер на 0.72% и 0.14% от прогноз-

ния БВП.  
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия1 се ускори до 10.3% на годишна база през февруа-

ри (граф. 1). Възходящо развитие бе отчетено при 

оборота както за външния пазар, така и за вътрешния. 

Промишлените продажби за износ нараснаха с 19.8% 

на годишна база, а за вътрешния пазар – с 3.6%. Наб-

людаваното благоприятно развитие се дължеше пре-

димно на растежа при производството на основни 

метали, който беше подкрепен от повишението на 

международните цени на металите. Междувременно, 

неблагоприятната динамика при производството и 

разпределението на електрическа и топлинна енер-

гия, което има най-голям дял в продажбите за вът-

решния пазар, имаше ограничаващо влияние върху 

растежа. 

Ръстът при промишленото производство също се 

ускори до 3.5% на годишна база през февруари в 

сравнение с годишен растеж от 1.9% през предходния 

месец. Основен принос за отчетеното повишение 

имаше производството на основни метали и ме-

тални изделия, без машини и оборудване, което е 

ориентирано предимно към външните пазари. 

Индексът на строителната продукция се понижи с 

2.7% на годишна база през февруари (граф. 2) в резул-

тат от спада с 10% при гражданското строителство. 

В същото време, сградното строителство следваше 

възходяща динамика и отчете повишение от 3.7% на 

годишна база при годишен ръст от 0.7% през януари. 

Растежът при продажбите на дребно достигна 3.2% на 

годишна база през февруари. Търговията на дребно с 

компютърна и комуникационна техника отчете най-

голямо повишение от 10.3%, следвана от продажбите 

на дребно в неспециализирани магазини, които на-

раснаха с 8.3%. Както и през предходния месец, про-

дажбите на дребно на автомобилни горива и сма-

зочни материали и търговията с битова техника, 

 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  

(баланс по компоненти) 

 
Източник: Евростат 

                                                           
1 Анализът на краткосрочната бизнес статистика се базира на неизгладени данни. Индексът на оборота отразява едновременно изменението на стойността 
на продажбите и изменението на цените. При изчисляване на индекса на промишленото производство стойностите се коригират с индекса на цени на 
производител, за да се изолират ценовите (инфлационните) изменения. 
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мебели и други стоки за бита отчетоха понижение 

съответно от 9% и 1.2%. 

След четири месеца на повишение, през март индика-

торът за доверието на потребителите се понижи 

(граф. 3) основно поради влошени очаквания. 

Общият индикатор за бизнес климата се увеличи с 

2.9 пункта през март (граф. 4 и 5) поради подобряване 

на оценките във всички сектори с изключение на услу-

гите. Новите поръчки в строителството се повишиха, а 

очакванията бяха благоприятни. Анкетираните в тър-

говията на дребно също бяха оптимистично настроени 

по отношение на продажбите през следващите месе-

ци. Производствената активност в промишлеността се 

подобри, понижи се и броят на предприемачите, кои-

то посочват проблеми с недостатъчно търсене. Очак-

ванията за търсенето на услугите бяха благоприятни. 

Развитието на данните от анкетите за първото триме-

сечие е илюстрирано чрез индикатора за проследя-

ване на икономическия цикъл2. Той е във фаза на 

подем за разглеждания период, но близко до свиване 

(граф. 6), което предполага икономически растеж бли-

зък до наблюдавания през предходното тримесечие. 

Два от индикаторите – промишленост и строителство, 

са във фаза на подем, докато другите два – търговия 

на дребно и потребители, са във фаза на свиване. Ин-

дикаторът при услугите се намира точно между двата 

квадранта. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

От началото на 2017 г. хармонизираната месечна 

безработица (сезонно изгладени данни) продължи да 

намалява както спрямо края на 2016 г., така и на го-

дишна база (граф. 7). През февруари коефициентът се 

понижи до 6.7% и беше с 1.3 пр.п. по-нисък спрямо 

средния за ЕС. Положителните очаквания за наемане-

то на труд според бизнес наблюденията през март са в 

подкрепа на очакваното подобрение на пазара на 

труда през следващите месеци. 

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

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: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл 

 
Източник: Евростат, МФ 

 

                                                           
2 Gayer, C (2010) “Report: The Economic Climate Tracer – A tool to visualise the cyclical stance of the economy using survey data” and Gayer, C, J. Genet (2006) 
“Using Factor Models to Construct Compo-site Indicators from BCS Data”   
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ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени през март се понижиха с 0.5% 

(според ХИПЦ) спрямо предходния месец, основно 

под влияние на регистрираното поевтиняване в секто-

ра на услугите. Цените на билетите за международни 

полети спаднаха с 16.2% през месеца и заедно с по-

ниските цени на пакетните почивки и настаняването в 

курортите, съответно с 6% и 7.2%, допринесоха с 0.39 

пр.п. за месечния спад на общия индекс. Понижение в 

цените спрямо февруари бе отчетено също при храни-

те и безалкохолните напитки – с 0.5%, и при облекло и 

обувки – с 0.8%. От друга страна, енергийните стоки 

поскъпнаха по линия на по-високи цени на пропан-

бутана като транспортно гориво с 4.8%.  

Годишният темп на инфлация се повиши до 1% спря-

мо март 2016 г. (граф. 8) поради по-високите цени на 

енергийните стоки спрямо съответния период на 

предходната година във връзка с възстановяването 

при международните цени на петрола (граф. 9). В съ-

щото време, отрицателният темп на базисната инфла-

ция3 слабо се ускори до -0.5% на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През януари балансът по текущата сметка бе отрица-

телен в размер на 9.7 млн. евро, при излишък от 125.4 

млн. евро за същия месец на 2016 г.4 Износът на стоки 

се увеличи с 15.5% на годишна база, докато вносът 

нарасна по-бързо – с 24.4%. Това доведе до дефицит в 

търговския баланс в размер на 146 млн. евро (0.3% от 

прогнозния БВП). По-високият номинален ръст при 

вноса на природен газ, нефт и нефтопродукти в срав-

нение с повишението в количествено изражение бе 

резултат от покачването на цените на годишна база. 

Дефицитът по първичния доход отчетен през 2016 г. 

премина в излишък през януари 2017 г. Основна при-

чина за подобрението бе спадът на плащанията към 

Граф. 7: Хармонизирана месечна безработица  

(сезонно изгладени данни, %) 

 
Източник: Евростат 

 

Граф. 8: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр.п., на год. база) 

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

Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 9: Международни цени на основни суровини  
 в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

                                                           
3 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни.  
4 С данните за януари 2017 г. БНБ представи и ревизирани данни за 2015 и 2016 г. Дефицитът по търговския баланс за 2016 г. бе ревизиран в посока нагоре с 
54.9 млн. евро до 3.9% от БВП спрямо 3.8% от БВП преди това. Балансът на статия услуги се подобри с 0.2 пр.п., а дефицитът по първичния доход намаля до 
2.5% от БВП при 2.8% от БВП преди ревизията. В резултат на извършените промени, излишъкът по текущата сметка бе ревизиран от 3.8% на 4.2% от БВП. 
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нерезиденти. 

При услугите бе отчетено понижение на износа с 58% 

на годишна база, поради по-слабия износ на транс-

портни услуги и производствени услуги с материали за 

влагане, притежавани от други. Вносът на услуги на-

расна с 4.5%, в резултат на което излишъкът се сви до 

0.1% от прогнозния БВП при 0.3% от БВП година по-

рано. 

Входящите ПЧИ достигнаха 54 млн. евро, което бе 

увеличение от 25.9 млн. евро спрямо януари 2016 г. 

Брутният външен дълг (БВД) продължи да се понижа-

ва до 69.3% от БВП към края на януари, като подобре-

ние бе отчетено във всички сектори с изключение на 

дълга на сектор „Държавно управление“. Дългът на 

частния сектор намаля и в абсолютно изражение. По 

отношение на матуритетната структура5, краткосроч-

ният дълг бе 15.7% от прогнозния БВП. Нетната зад-

лъжнялост намаля до 5% от прогнозния БВП. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви нараснаха с 0.8% 

през март и в края му достигнаха 24 млрд. евро (граф. 

12). Банковите резерви продължиха да бъдат основ-

ният двигател за месечното им нарастване, като се 

увеличиха с 4.2% спрямо месец по-рано. Всички оста-

нали компоненти на пасивите на „Емисионно“ управ-

ление на БНБ имаха отрицателен принос. По-ниският 

месечен растеж на резервите допринесе за забавяне 

на годишното им нарастване до 12.6% при 20.8% към 

края на февруари. Най-голям положителен принос 

имаха банковите резерви и банкнотите и монетите в 

обращение, които се увеличиха, съответно с 24% и 

13.3% на годишна база. 

Кредитът за частния сектор продължи да ускорява 

темпа си през февруари и в края му отчете годишен 

растеж от 3.4%, при 3.1% месец по-рано. По-бързото 

му нарастване през първите два месеца на 2017 г. до 

известна степен се дължи на базов ефект, свързан с 

Граф. 10: Динамика на външната търговия 

(млрд. евро)  

 
Източник: БНБ 

Граф. 11: Брутен външен дълг по институционални  
сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 12: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 
 

                                                           
5 По оригинален матуритет 

1.4

1.9

2.4

 я
н

уа
р

и
.1

4 

 а
п

р
и

л
.1

4
 

 ю
л

и
.1

4
 

 о
кт

о
м

вр
и

.1
4

 

 я
н

уа
р

и
.1

5 

 а
п

р
и

л
.1

5
 

 ю
л

и
.1

5
 

 о
кт

о
м

вр
и

.1
5

 

 я
н

уа
р

и
.1

6 

 а
п

р
и

л
.1

6
 

 ю
л

и
.1

6
 

 о
кт

о
м

вр
и

.1
6

 

Търговски баланс 

Износ на стоки Внос на стоки 

ян
уа

р
и

.1
7

 –
 

-15

-10

-5

0

5

10

3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017

Вътрешнофирмени заеми 
Други сектори 
Банки 
Държавно управление 
БВД (год. изменение, %) 

6

7

8

9

10

11

120

160

200

240

280

320

3 6 9 12 3 6 9 12 3

2015 2016 2017

Валутни резерви/Парична база (%) 

Валутни резерви/Краткосрочен външен дълг (%) 

Валутни резерви, месеци внос, д.с. 



 

 Стр .  6 /10  

3/2017 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

продажби и отписвания на кредити от страна на тър-

говските банки през аналогичния период на предход-

ната година. Кредитите за нефинансови предприятия 

и за домакинства допринесоха едновременно за по-

високия ръст на частния кредит. Фирмените кредити 

ускориха растежа си от 1.6% в края на януари до 1.8% 

на годишна база. Сред компонентите на кредитите за 

домакинства, „други кредити“ ускориха темпа си на 

растеж в най-голяма степен. Той достигна 73.9% на 

годишна база в края на февруари при 66.5% в края на 

януари. Потребителските и жилищните кредити, от 

своя страна, отчетоха годишни растежи съответно от 

3% и 2% при 2.8% и 1.8% месец по-рано. Понижението 

на годишна база на лошите и преструктурирани кре-

дити достигна 8.6% в края на февруари. Увеличението 

им спрямо предходния месец беше слабо и като цяло 

пропорционално на месечното увеличение общо на 

кредитите за нефинансови предприятия и домакинст-

ва. По този начин делът на лошите и преструктурира-

ни кредити остана без промяна за трети пореден ме-

сец на ниво от 15.9%. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити се 

повиши за втори пореден месец през февруари и бе-

ше с 18 б.т. по-висок спрямо предходния месец (табл. 

1). Възходящата динамика се дължеше изцяло на ме-

сечното нарастване с 33 б.т. на лихвения процент по 

деноминираните в евро фирмени кредити, докато 

тези по заемите в лева и щатски долари се понижиха 

спрямо януари. Месечният обем новоотпуснати кре-

дити в корпоративния сегмент отбеляза повишение с 

19.4% в сравнение със същия месец на 2016 г. Цената 

на жилищните и потребителските кредити се понижи 

съответно със 17 и 12 б.т. Месечните обеми нови кре-

дити от двата типа отбелязаха повишение спрямо от-

пуснатите през съответния месец на предходната го-

дина. 

Среднопретегленият лихвен процент по срочни де-

позити намаля с 13 б.т. през февруари. Понижение 

спрямо предходния месец бе отчетено както при про-

цента по депозити на домакинства – с 14 б.т., така и 

при този по депозити на нефинансови предприятия – с 

2 б.т. (табл. 3). От гледна точка на валутната структура, 

лихвеният процент по депозити в национална валута 

имаше най-голям принос за понижението на общия 

Граф. 13: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 14: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 15: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

 
* При тази категория кредити двуцифреният спад, продължил до октом-
ври 2015 г. включително, се дължи на статистическия ефект от изключва-
нето на КТБ като отчетна единица от данните по парична статистика на 
сектор „Други парично-финансови институции“. 

Източник: БНБ, МФ 
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среднопретеглен процент, понижавайки се с 15 б.т. 

Понижи се и възвръщаемостта на депозитите в евро и 

щатски долари – съответно със 7 и 18 б.т. Общият 

обем новопривлечени депозити достигна 1.32 млрд. 

лв. през февруари, което беше с 15% по-малко в срав-

нение със същия месец на 2016 г. 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

По предварителни данни на касова основа, излишъ-

кът по консолидираната фискална програма в края 

на февруари възлезе на 831.8 млн. лв. (0.86% от прог-

нозния БВП). Бюджетният излишък бе формиран от 

превишение на приходите над разходите както по 

националния бюджет, така и по европейските средст-

ва, съответно в размер на 0.72% и 0.14% от прогнозния 

БВП. 

Общо приходите и помощите в края на февруари 

възлязоха на 5.7 млрд. лв., като се повишиха с 3.9% 

спрямо февруари 2016 г. По-високите постъпления се 

дължаха изцяло на нарастването на данъчните прихо-

ди. За последното основен принос имаха приходите от 

косвени данъци, които нараснаха с 10.7% в сравнение 

с година по-рано. Касовите постъпления от ДДС и ак-

цизи имаха най-значителен принос за растежа на об-

щите постъпления от налози, с повишение съответно 

от 10.1% и 11.8% на годишна база. Приходите от преки 

данъци също нараснаха – с 13.1%. За разлика от тях, 

неданъчните приходи се понижиха с 6.4% спрямо края 

на февруари 2016 г. Постъпилите помощи за същия 

период бяха значително по-ниски – с 44.2%. 

Общите правителствени разходи нараснаха с 6.4% на 

годишна база до 4.9 млрд. лв. Основен принос за рас-

тежа им имаха по-високите социални разходи (с 5.3%), 

субсидиите (с 60.9%), следвани от разходите за текуща 

издръжка (7.2%) и социалните и здравноосигурителни 

плащания (18.8%). Капиталовите разходи и вноската в 

общия бюджет на ЕС намаляха спрямо февруари 

2016 г., съответно с 10.5% и 14.1%. 

Фискалният резерв в края на февруари достигна 13.6 

млрд. лв. (14% от прогнозния БВП), в т.ч. 11.9 млрд. лв. 

средства на депозити в БНБ и други банки и 1.7 млрд. 

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

и домакинства, % 

  
февруари 

2016 
януари 

2017 
февруари  

2017 

Нефинансови предприятия 4.93 4.37 4.55 

Потребителски кредити 10.17 9.65 9.53 

Жилищни кредити 5.48 4.41 4.24 

Източник: БНБ, МФ 

 

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

  
февруари 

2016 
януари 

2017 
февруари  

2017 

Потребителски кредити 11.16 10.40 10.31 

Жилищни кредити 5.99 4.87 4.71 

* Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор 
Домакинства по оригинален матуритет. ГПР за потребителски и жилищни 
кредити са претеглени по валута и срочност. 

Източник: БНБ, МФ 

 

Табл. 3: Среднопретеглени лихвени проценти  
по нови срочни депозити на нефинансови предприятия 

и домакинства, % 

  
февруари 

2016 
януари 

2017 
февруари  

2017 

Лева 1.27 0.60 0.45 

Евро 0.96 0.43 0.36 

Щатски долари 0.59 0.56 0.38 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

 

 

 

Граф. 16: Растеж на приходите и разходите и бюджетно 
салдо към края на месец февруари 

(%, на год. база)  

 
Източник: МФ 
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лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани 

разходи и др. Резервът бе значително по-висок в 

сравнение със същия период на миналата година – с 

53.3%. 

Държавният и държавногарантираният дълг възлезе 

на 26.7 млрд. лв. в края на февруари (27.5% от прог-

нозния БВП, при 25.1% от БВП година по-рано). Вът-

решният дълг намаля до 6.2% от прогнозния БВП при 

7.8% от БВП през февруари 2016 г. Съотношението на 

външния дълг към БВП спрямо февруари 2016 г. се 

повиши от 16.7% до 19.6%. Размерът на държавнога-

рантирания дълг бе 1.7% от прогнозния БВП, при 0.6% 

от БВП година по-рано.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 I'16 II'16 III'16 IV'16 09’16 10’16 11’16 12’16 01’17 02’17 03’17 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 1.3 3.6 3.4 3.6 3.5 3.2 3.5 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 2.2 3.8 1.8 0.6 0.8 1.6 3.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 3.4 2.7 -4.0 1.4 -0.3 -6.9 -7.4 - - - - - - - 

Износ растеж, % 3.1 5.7 5.7 3.0 4.6 7.9 6.4 - - - - - - - 

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

Селско стопанство растеж, % 4.8 -6.8 4.3 0.5 -0.7 7.1 6.3 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 0.3 4.2 2.0 4.4 0.0 1.6 2.5 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 1.7 3.3 3.1 2.5 3.7 2.3 3.8 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 0.1 7.5 7.2 7.5 10.2 7.6 4.1 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 1.8 2.9 2.7 2.5 1.0 2.9 4.1 3.7 1.2 5.2 5.8 1.9 3.5 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 0.0 1.7 1.0 -2.9 -3.6 2.8 7.6 5.5 3.5 6.8 12.4 5.5 10.3 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 10.2 11.8 3.9 2.5 5.7 3.7 3.6 2.9 2.2 5.2 3.5 4.5 3.2 - 

Строителна продукция растеж, % 7.0 11.2 -16.7 -14.8 -18.3 -18.1 -15.3 -20.1 -23.0 -9.9 -11.7 -2.8 -2.7 - 

Общ бизнес климат баланс 15.9 20.3 22.5 20.9 22.5 23.7 22.7 23.6 22.3 22.9 22.8 23.6 23.2 26.1 

   Промишленост баланс 18.2 22.9 23.5 24.6 21.8 24.6 23.1 25.5 21.1 23.0 25.3 26.2 25.5 27.6 

   Търговия на дребно баланс 24.0 27.6 33.6 28.3 34.8 36.5 34.6 36.3 34.2 37.4 32.2 32.2 30.9 33.3 

   Строителство баланс 7.3 15.2 17.9 15.0 19.0 19.8 17.8 19.7 20.0 16.0 17.2 16.0 16.5 24.5 

   Услуги баланс 11.7 12.7 13.8 12.4 15.4 12.8 14.7 10.8 15.2 15.0 13.7 17.2 17.7 17.4 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 54.1 53.3 53.1 53.8 53.6 52.7 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 48.0 49.1 49.3 48.5 49.5 49.9 49.2 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.4 0.5 0.9 1.5 -1.0 0.6 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 11.4 9.1 7.6 8.6 8.0 7.0 6.7 - - - - - - - 

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

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.8 9.5 7.3 7.6 7.7 8.2 7.8 8.9 7.6 8.0 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 7.7 8.0 11.0 8.5 10.2 8.9 9.0 9.0 10.0 8.5 8.5 - - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 1.0 3.3 2.9 2.6 2.0 4.2 2.9 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 4.1 0.1 -0.9 0.0 2.8 -3.0 -3.1 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 4.6 2.3 0.2 2.4 1.0 -0.3 -2.0 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -1.4 -0.1 -0.8 -0.7 -1.9 -0.3 -0.3 -0.6 -0.6 -0.5 0.1 1.4 1.7 1.9 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.6 -1.1 -1.3 -1.1 -2.3 -1.1 -0.8 -1.1 -1.0 -0.8 -0.5 0.4 0.9 1.0 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -0.9 -1.6 -2.9 -3.7 -4.3 -3.0 -0.5 -2.4 -1.4 -0.6 0.6 1.9 2.9 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -1.8 -2.4 -3.5 -6.6 -6.7 -3.1 2.8 -1.3 0.5 1.3 6.5 9.1 11.9 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 29 409 32 200 33 953 9 097 17 709 25 652 33 953 25 650 28 290 31 084 33 953 3 339 5 732 - 

Общо разходи млн. лв. 32 482 34 685 32 481 7 234 14 639 22 290 32 481 22 288 24 855 27 619 32 481 2 455 4 900 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 955 946 859 254 397 612 859 612 688 763 859 71 154 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -3 073 -2 485 1 473 1 862 3 071 3 363 1 473 3 362 3 435 3 465 1 473 884 832 - 

  % от БВП -3.7 -2.8 1.6 2.0 3.3 3.6 1.6 3.6 3.7 3.7 1.6 0.9 0.9 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 22 753 23 300 27 424 26 675 26 683 26 417 27 424 26 417 26 395 26 330 27 424 27 041 26 739 - 

  % от БВП 27.2 26.3 29.6 28.8 28.8 28.5 29.6 28.5 28.5 28.4 29.6 27.8 27.5 - 

Фискален резерв млн. лв. 9 170 7 873 12 883 11 866 14 132 14 287 12 883 14 287 14 283 14 321 12 883 13 842 13 583 - 

  растеж, % 95.9 9.1 63.6 7.0 28.1 41.8 63.6 41.8 39.6 44.7 63.6 50.6 53.3 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 I'16 II'16 III'16 IV'16 09’16 10’16 11’16 12’16 01’17 02’17 03’17 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 16 534 20 285 23 899 21 360 22 442 23 494 23 899 23 494 23 224 23 465 23 899 23 128 23 849 24 044 

Покритие на паричната база  % 165.1 144.3 163.4 171.9 179.6 176.2 163.4 176.2 175.9 174.0 163.4 168.9 165.1 163.0 

Покритие на вноса месеци 7.1 8.5 10.0 9.1 9.6 10.0 10.0 10.0 9.9 10.0 10.1 9.6 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 166.0 257.5 298.1 283.5 295.0 306.1 298.1 307.2 295.8 300.0 299.2 296.0 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.1 15.6 13.5 10.1 15.0 14.6 13.5 14.6 13.8 13.5 13.5 14.3 14.7 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 1.1 8.8 7.6 6.0 8.9 8.7 7.6 8.7 8.1 8.1 7.6 7.6 7.3 - 

Депозити растеж, % -0.5 8.2 6.7 4.9 8.2 7.8 6.7 7.8 7.4 7.2 6.7 6.8 6.2 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -8.2 -1.2 1.5 -2.1 -0.6 -0.1 1.5 -0.1 1.1 1.1 1.5 3.1 3.4 - 

Кредит към нефинансовите предприя-
тия 

растеж, % -11.6 -1.7 0.3 -2.7 -1.5 -1.4 0.3 -1.4 0.0 -0.2 0.3 1.6 1.8 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.6 -1.3 2.0 -1.5 -0.7 0.5 2.0 0.5 0.9 1.6 2.0 4.1 4.5 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.9 7.0 5.8 6.5 5.8 5.5 5.4 5.4 6.0 5.2 4.9 5.2 5.4 - 

Лихвен процент по депозити5 % 2.6 1.3 0.8 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.61 1.79 1.86 1.72 1.76 1.75 1.86 1.75 1.79 1.84 1.86 1.82 1.85 1.83 

  ср. пер. 1.47 1.76 1.77 1.77 1.74 1.75 1.81 1.74 1.77 1.81 1.86 1.84 1.84 1.83 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 92.0 75.0 73.1 72.4 73.1 71.9 73.1 71.9 72.2 71.9 73.1 69.3 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.3 23.1 23.1 22.0 21.9 22.4 23.1 22.4 23.0 23.0 23.1 22.7 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 40.3 37.2 36.1 36.8 36.9 36.8 36.1 36.8 36.4 36.8 36.1 36.4 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро 35 -61 1989 219 626 1 509 -365 371 -96 101 -370 -10 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 -0.1 4.2 0.7 2.1 3.1 4.2 3.1 3.2 4.4 4.2 3.7 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 777 -2 622 -1845 -355 -480 -322 -687 -8 -259 -167 -261 -146 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.5 -5.8 -3.90 -5.1 -5.0 -4.6 -3.9 -4.6 -4.5 -4.1 -3.9 -4.0 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 026 21 919 22556 5 132 5 453 5 908 6062 1 990 2 040 2 076 1 946 1908 - - 

  растеж, % -0.9 4.2 2.9 -2.1 -4.6 5.9 12.6 12.0 7.5 15.5 15.3 15.5 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 23 803 18 678 24400 5 488 5 933 6 230 6749 1 998 2 299 2 243 2 207 2054 - - 

  растеж, % -1.4 -21.5 30.6 -6.4 -4.8 2.9 5.6 1.4 4.9 3.8 8.3 24.4 - - 

Капиталова сметка млн. евро 960 1 422 3447 561 250 182 409 55 15 35 23 61 - - 

Финансова сметка млн. евро -2 090 -583 -1199 92 -241 36 -331 -354 199 171 -626 7 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -882 -1 596 1585 -258 -241 -146 244 94 18 1 305 69 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 871 44 1067 1 167 -141 539 73 76 192 150 291 79 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 2 170 -4 510 -764 421 1 000 -378 -182 -300 360 -300 420 1026 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 1 807 3 730 38 927 904 1 061 3 165 -178 302 451 3 - - 

 
Забележкa: Всички изменения на индикаторите, посочени в таблицата като растеж в %, са на база съответния период на предходната година..  

За изчисление на съотношенията към БВП са използвани отчетни данни за БВП по текущи цени за 2014 г. - 83 634.3 млн. лв., за 2015 г. - 88 571.3 
млн. лв. и за 2016 г. - 92 634.7 млн. лв., както и прогнозни данни на МФ за 2017 г. - 97 155.7 млн. лв.; 
1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и 
срочност; 
6. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 
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