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Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отчете силно раз-

витие през май. Индустриалното производство и 

продажби, както и търговията на дребно се ускориха, 

а строителната продукция се върна към растеж. 

Междувременно доверието на потребителите про-

дължи да нараства през юни, след като очакванията 

за финансовото състояние на домакинствата се по-

добриха. Само индикаторът за бизнес климата се 

понижи, след повишенията през последните три ме-

сеца. Индикаторът за проследяване на икономичес-

кия цикъл обаче остана в зоната на разширяване, 

което предполага ускоряване на икономическата ак-

тивност в страната. 

Регистрираната безработица продължи да се пони-

жава до 6.8% в края на юни, намалявайки с 0.3 пр.п. 

спрямо предходния месец, след като изходящият 

поток безработни остана по-висок от входящия. 

Потребителските цени спаднаха с 0.2% през юни, 

главно поради поевтиняване на храните и енергийни-

те стоки. Годишният темп на инфлация се забави до 

1.1%, като положителният принос на енергийните 

стоки се сви значително, а базисната инфлация отчете 

положително изменение от 0.2% на годишна база. 

Салдото по текущата сметка за периода януари-

април премина в дефицит от 0.25% от прогнозния БВП, 

след като търговският дефицит почти се удвои в срав-

нение със същия период на миналата година, а изли-

шъкът по баланса на услугите се понижи. Дефицитът 

по финансовата сметка се сви до 0.1% от прогнозния 

БВП, а поради по-ниските трансфери на средства от 

фондовете на ЕС бе наблюдаван значителен спад на 

излишъка по капиталовата сметка. 

Годишният растеж на кредита за частния сектор про-

дължи да се ускорява до 4.7% през май. Положителен 

принос за това имаха както заемите на нефинансови-

те предприятия, така и тези на домакинствата. Лоши-

те и преструктурирани кредити продължиха тенден-

цията си на намаление и делът им в общите кредити 

за нефинансови предприятия и домакинства възлезе 

на 15.2%. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия достигна ново историчес-

ко дъно, като се понижи с 23 б.т. през май. Средната 

цена на жилищните и потребителските кредити също 

спадна. В същото време, среднопретегленият лихвен 

процент по срочни депозити се покачи с 4 б.т. Общи-

ят обем както на новопривлечените срочни депозити, 

така и новоотпуснатите корпоративни кредити бе по-

нисък спрямо година по-рано. 

За пети пореден месец консолидираното бюджетно 

салдо бе положително, като достигна 1.7 млрд. лв. 

(1.7% от прогнозния БВП) в края на май. То бе форми-

рано от превишение на приходите над разходите по 

националния бюджет, докато балансът при евро-

пейските средства бе отрицателен.  
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КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия1 се ускори до 15.7% на годишна база през май, 

подкрепен от възходящата динамика както при 

продажбите за външния пазар, така и при тези за 

вътрешния (граф. 1). Оборотът за износ нарасна с 

21.5% на годишна база, а продажбите за вътрешния 

пазар отчетоха ръст от 11.4%. Благоприятното разви-

тие обхвана повечето сектори, като най-голям при-

нос за отчетения растеж имаше производството на 

основни метали. 

Промишленото производство също отчете силно 

представяне и се повиши с 11.2% на годишна база 

през май,  подкрепено от благоприятното развитие 

при производството на основни метали и метал-

ни изделия, без машини и оборудване. Междувре-

менно, растежа при производството и разпределе-

нието на електрическа и топлинна енергия про-

дължи да се забавя за трети пореден месец. 

Индексът на строителната продукция се завърна 

към растеж през май, като се повиши с 14% на го-

дишна база (граф. 2). Принос за отчетения ръст има-

ха както сградното, така и гражданското строи-

телство, като нараснаха съответно с 21.2% и 5.9%. 

Растежът при продажбите на дребно също се уско-

ри до 6.3% на годишна база през май. Търговията на 

дребно в неспециализирани магазини отчете най-

голямо повишение от 20.6%, следвана от продажби-

те на дребно на текстил, облекло, обувки и кожени 

изделия, които нараснаха с 20.1%. Единствено тър-

говията с автомобилни горива и смазочни материа-

ли продължи да се понижава, отчитайки спад от 

12.5%. 

След три месеца растеж, през юни общият индика-

тор за бизнес климата се понижи с 0.7 пункта пора-

ди изместване на очакванията за бизнес състояние-

то на предприятията в промишлеността и услугите 

от „по-добро” към запазване на „същото” (граф. 3). 

Въпреки нарастване на търсенето през последните 

три месеца, очакванията за търсенето на услуги през 

следващите месеци бяха по-резервирани. Осигуре-

ността с поръчки отчете нарастване в промишле-

 Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

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

ето 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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ността и понижение в строителството. Очакванията 

за продажбите в търговията на дребно през след-

ващите 3 месеца бяха по-неблагоприятни. 

През юни индикаторът за доверието на потребите-

лите се повиши с 2.9 пункта в сравнение с май (граф. 

4). Очакванията на анкетираните за финансовото 

състояние на домакинствата се подобриха. Анкетата 

регистрира и по-благоприятна оценка на настоящата 

ситуация да се правят разходи за покупка на пред-

мети за дълготрайна употреба. 

Индикаторът за проследяване на икономическия 

цикъл2 бе във фаза на подем за разглеждания пери-

од (граф. 5), което предполага ускоряване на ико-

номическия растеж. Четири от индикаторите – про-

мишленост, строителство, услуги и потребители бяха 

във фаза на подем, докато търговия на дребно бе 

във фаза на свиване. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

Коефициентът на регистрираната безработица 

продължи да се понижава до 6.8% през юни, като 

отбеляза намаление от 0.3 пр.п. спрямо май (граф. 

6). Така в сравнение със съответния период на 

2016 г. индикаторът бе с 1.5 пр.п. по-нисък. През 

текущия месец устроените лица на първичния пазар 

се понижиха с 8.6% спрямо предходния месец, но 

все пак броят им остана висок. Частният сектор на 

икономиката осигури 83% от всички работни места, 

като най-голямо търсене на труд беше отчетено в 

дейностите от преработващата промишленост, тър-

говията, и хотелиерство и ресторантьорство. Започ-

налите работа в рамките на провежданите активни 

програми и мерки също отчетоха намаление на ме-

сечна база и техния обхват възлезе на почти 3 хил. 

души (с 1.8 хил. души по-малко спрямо май). Неза-

висимо че броят на постъпилите на работа през юни 

отбеляза спад от 13.3% на месечна база, изходящият 

поток бе по-висок от входящия и обуслови намале-

нието на регистрирани безработни лица до 224 хил. 

души. 

 

 

Граф. 4: Доверие на потребителите и динамика по 
компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

Граф. 5: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл 

 
Източник: Евростат, МФ 

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

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

                                                           
2
 Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл илюстрира развитието на данните от анкетите за второ тримесечие. За повече 

информация - 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 Composite Indicators from BCS Data” 
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ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени се понижиха с 0.2% през юни 

спрямо предходния месец по линия на по-ниски 

цени на храните и енергийните стоки. Транспортни-

те горива поевтиняха с 2.8% през месеца след като 

цената на петрола сорт Брент, изчислена в евро, се 

понижи с 9.3% спрямо май. Така след наблюдавано-

то през последните месеци съществено забавяне на 

поскъпването на суровината на годишна база, цена-

та ѝ през юни отчете спад от 3.3% спрямо съответ-

ния месец на 2016 г. (граф. 7). 

Обикновено цените на пресните плодове и зеленчу-

ците се понижават през летните месеци. През юни 

те отчетоха спад съответно от 10.9% и 3.4% на база 

предходния месец и така непреработените храни 

имаха най-съществен принос (-0.25 пр.п.) за пони-

жението на общия индекс. В същото време месото 

продължи да поскъпва за трети пореден месец, този 

път с 1.4% спрямо май. Цените на преработените 

храни също запазиха тенденцията си на повишение 

– средно с 0.7% през юни, като по-съществено пос-

къпване бе отчетено при хляб и зърнени храни 

(1.1%), масла и мазнини (1%), кафе и чай (1.7%) и 

безалкохолни напитки (1%). 

Услугите поскъпнаха с 0.9% през юни3, след като 

цените за настаняване в курортните комплекси и 

пакетните почивки извън страната се повишиха в 

началото на активния летен сезон, съответно с 13.6% 

и 5.3% спрямо май, докато пакетните почивки в 

страната поевтиняха средно с 2.2%. 

Годишният темп на инфлация се забави до 1.1% 

през юни поради свиване на приноса от поскъпва-

нето на енергийните стоки (граф. 8) във връзка с 

описаната по-горе динамика на международната 

цена на суровия петрол. От друга страна, базисната 

инфлация 4 , която бе отрицателна от февруари 

2016 г., отчете повишение от 0.2% на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

За периода януари-април търговският дефицит 

почти се удвои в сравнение със същия период на 

Граф. 7: Международни цени на петрола  
сорт Брент в евро 

 
Източник: Световна банка, МФ 

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: Евростат, МФ 

Граф. 9: ПЧИ, текуща и капиталова сметка  
(януари-април) 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ 

                                                           
3
 Ценовото изменение при административно контролираните позиции е изключено. 

4
 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни.   
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предходната година, достигайки 994 млн. евро. Уве-

личението се дължеше на ръста на вноса, който дос-

тигна 20.9% и надхвърли ръста на износа с 5.7 пр.п. 

Само през април вносът на стоки нарасна с 20.2%, а 

износът се увеличи с 13.3%. Както и през март, висо-

кият ръст на вноса се дължеше най-вече на все още 

покачващите се цени на горивата. Излишъкът по 

баланса на услугите за разглеждания период на-

маля с 11.3% в евро и се понижи като съотношение 

към прогнозния БВП до 0.9% при 1.0% от БВП година 

по-рано. Натрупаният от началото на 2017 г. дефи-

цит по първичния доход се подобри, като достигна 

0.3% от прогнозния БВП спрямо 0.9% през 2016 г.  

Салдото по текущата сметка премина в дефицит от 

0.25% от прогнозния БВП при излишък от 0.3% за 

януари-април 2016 г. 

Поради по-ниските трансфери на средства от фон-

довете на ЕС през първите четири месеца на година-

та бе наблюдаван значителен спад на излишъка по 

капиталовата сметка с 1 пр.п. спрямо същия период 

на предходната година. 

През април дефицитът по финансовата сметка се 

сви до 0.1% от прогнозния БВП при 1.5% от БВП за 

същия месец на 2016 г. Подобрението се дължеше 

на по-малкото новоотпуснати заеми към небанко-

вия сектор в страната. 

Брутният външен дълг намаля до 34.1 млрд. евро 

(68.7% от прогнозния БВП) през април спрямо 

35.1 млрд. евро (74.1% от БВП) дванайсет месеца по-

рано (граф. 10). В същото време, бе отчетено слабо 

нарастване с 0.2% в сравнение с предходния месец, 

поради ръст на краткосрочния дълг на банковия 

сектор. Нетният външен дълг също намаля на го-

дишна база до 3.8% от прогнозния БВП. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви леко нараснаха 

през юни, като отбелязаха месечно увеличение от 

1.3% и възлязоха на 24 млрд. евро. За промяната на 

месечна база положителен принос имаха банкноти-

те и монетите в обращение, с месечен растеж от 

2.1% и задължения към други депозанти, които през 

юни се увеличиха със 78.3%. Банковите резерви ле-

ко се свиха с 1.8% спрямо предходния месец. Го-

дишният растеж на резервите се забави до 6.8% при 

8.8% в края на май. Най-голям положителен принос 

имаха банковите резерви и банкнотите и монетите в 

Граф. 10: Брутен външен дълг 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 11: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

 

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

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 
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обращение, които се увеличиха съответно с 15.7% и 

12.3% на годишна база (граф. 11). 

Годишният растеж на кредита за частния сектор 

продължи да се ускорява до 4.7% през май. Поло-

жителен принос за това имаха както заемите на не-

финансовите предприятия, така и тези на домакинс-

твата, които нараснаха съответно с 3.3% и 5.8% на 

годишна база. В корпоративния сегмент редовните 

кредити запазиха възходящия си тренд, докато ло-

шите и преструктурирани кредити на нефинансови-

те предприятия продължиха да намаляват. Потреби-

телските и жилищните кредити също ускориха рас-

тежа си в края на май, като се увеличиха съответно с 

4% и 3.2% спрямо същия период на миналата годи-

на. Лошите и преструктурирани кредити продъл-

жиха тенденцията си на намаление и през май отче-

тоха спад от 10.3% на годишна база. Делът им в об-

щите кредити за нефинансови предприятия и дома-

кинства възлезе на 15.2% при 15.3% месец по-рано. 

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за 

нефинансови предприятия достигна ново истори-

ческо дъно, като се понижи с 23 б.т. през май (табл. 

1). По отношение на валутната структура и матури-

тета, най-голямо намаление при корпоративните 

кредити в евро и лева бе отчетено в сегмента над 1 

до 5 години. Месечният обем на новоотпуснатите 

корпоративни кредити бе с 19.4% по-малко спрямо 

година по-рано. Среднопретегленият лихвен про-

цент по жилищните кредити продължи да се пони-

жава - с 11 б.т. спрямо април, този по потребителс-

ките кредити също намаля (със 71 б.т.). 

Среднопретегленият лихвен процент по срочни 

депозити се покачи с 4 б.т. през май, движен в по-

голяма степен от този на домакинствата, докато 

средната цена на срочните депозити на нефинансо-

вите предприятия отчете намаление от 3 б.т. Цената 

на срочните депозити, деноминирани в евро и щат-

ски долари, се понижи съответно с 1 и 19 б.т. Общи-

ят обем новопривлечени депозити през май достиг-

на 1.13 млрд. лв., което беше с 11.9% по-малко в 

сравнение със същия месец на 2016 г. (табл. 3). 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

За пети пореден месец салдото по консолидирана-

та фискална програма бе положително, като дос-

тигна 1.7 млрд. лв. (1.7% от прогнозния БВП) в края 

на май. Положителният бюджетен резултат бе фор-

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 

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

и домакинства, % 

  
май 
2016 

април 
2017 

май 
2017 

Нефинансови предприятия 4.51 3.87 3.64 

Потребителски кредити 9.92 9.19 8.02 

Жилищни кредити 5.11 4.10 3.99 

Източник: БНБ, МФ 

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

  
май 
2016 

април 
2017 

май 
2017 

Потребителски кредити 10.89 10.06 9.37 

Жилищни кредити 5.56 4.58 4.44 

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

Източник: БНБ, МФ 
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миран от превишение на приходите над разходите 

по националния бюджет, докато при европейските 

средства салдото бе отрицателно. 

Приходите от данъци нараснаха, докато общо при-

ходите и помощите в края на май възлязоха на 14.7 

млрд. лв., като нивото им бе по-ниско с 0.9% спрямо 

същия период на 2016 г. Спадът се дължеше изцяло 

на значителното понижение на помощите (с 65.3% 

на годишна база с натрупване). За сметка на тях, 

данъчно-осигурителните приходи нараснаха общо 

със 7.7% в сравнение с постъпилите до края на ме-

сец май 2016 г. За последното най-висок принос 

имаха социално и здравно-осигурителните вноски, 

чийто ръст на годишна база бе 14.3%. Постъпления-

та от косвени данъци също отбелязаха ръст от 3.9% 

спрямо същия период на миналата година. При ка-

совите постъпления от ДДС бе отчетено повишение 

в размер на 6.4%, докато тези от акцизи намаляха с 

1.3% спрямо май 2016 г. Приходите от преки данъци 

нараснаха с 9% на годишна база.  

Общите правителствени разходи нараснаха със 

7.9% на годишна база до 13 млрд. лв. Основен при-

нос за растежа им имаха по-високите с 41.5% спря-

мо година по-рано плащания за субсидии, социал-

ните разходи и стипендии (с растеж 4.4%), разходи-

те за текуща издръжка (8.5%), за заплати и възнаг-

раждения на персонала (6.5%) и за социални и 

здравоосигурителни вноски (21%). Намаление от 

5.8% спрямо май 2016 г. бе отчетено при капитало-

вите разходи, включително нетния прираст на дър-

жавния резерв. 

Фискалният резерв в края на май възлезе на 12.8 

млрд. лв. (13.2% от прогнозния БВП), в т.ч. 

12.15 млрд. лв. средства на депозити в БНБ и други 

банки и 0.67 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС 

за сертифицирани разходи и др. В сравнение със 

същия период на предходната година резервът на-

маля с 4.7%. 

Държавният дълг (вкл. държавногарантирания) 

възлезе на 27 млрд. лв. в края на май 2017 г. (27.8% 

от прогнозния БВП, при 28.8% от БВП година по-

рано). Вътрешният дълг намаля с 10 пр.п. от БВП до 

6.5% от прогнозния БВП. Съотношението на външ-

ния дълг към БВП се понижи също от 20.8% през май 

2016 г. до 19.5%. Размерът на държавногарантира-

ния дълг бе 1.9% от прогнозния БВП, при 0.6% от 

БВП година по-рано.  

 

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

тия и домакинства, % 

  
май 
2016 

април 
2017 

май 
2017 

Лева 0.89 0.32 0.41 

Евро 0.72 0.33 0.32 

Щатски долари 0.67 0.49 0.30 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

 

 

Граф. 15: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи към края на месец май  

(с натрупване, в пр.п. на год. база)  

 
Източник: МФ 

 

 

Граф. 16: Приноси за растежа на общите разходи  
към края на месец май 

(с натрупване, в пр.п. на год. база)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 II'16 III'16 IV'16 I'17 12’16 01’17 02’17 03’17 04’17 05’17 06’17 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 1.3 3.6 3.4 3.5 3.2 3.5 3.9 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 2.2 3.8 1.8 0.8 1.6 3.8 6.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 3.4 2.7 -4.0 -0.3 -6.9 -7.4 1.3 - - - - - - - 

Износ растеж, % 3.1 5.7 5.7 4.6 7.9 6.4 5.8 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.2 5.4 2.8 2.8 4.6 2.8 10.1 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 4.8 -6.8 4.3 -0.7 7.1 6.3 0.1 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 0.3 4.2 2.0 0.0 1.6 2.5 2.9 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 1.7 3.3 3.1 3.7 2.3 3.8 5.5 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 0.1 7.5 7.2 10.2 7.6 4.1 -1.9 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 1.8 2.9 2.7 1.0 2.9 4.1 3.9 5.8 1.9 3.2 6.5 0.6 11.2 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 0.0 1.7 1.0 -3.6 2.8 7.6 10.3 12.4 5.5 10.2 15.2 5.4 15.7 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 10.2 11.8 3.9 5.7 3.7 3.6 4.7 3.5 4.5 3.2 6.3 1.3 6.3 - 

Строителна продукция растеж, % 7.0 11.2 -16.7 -18.3 -18.1 -15.3 0.1 -11.7 -2.8 -3.0 5.3 -2.2 14.0 - 

Общ бизнес климат баланс 15.9 20.3 22.5 22.5 23.7 22.7 24.3 22.8 23.6 23.2 26.1 26.8 30.0 29.3 

   Промишленост баланс 18.2 22.9 23.5 21.8 24.6 23.1 26.5 25.3 26.2 25.5 27.6 27.2 28.5 27.3 

   Търговия на дребно баланс 24.0 27.6 33.6 34.8 36.5 34.6 32.1 32.2 32.2 30.9 33.3 35.4 41.0 41.7 

   Строителство баланс 7.3 15.2 17.9 19.0 19.8 17.8 19.0 17.2 16.0 16.5 24.5 26.4 29.3 31.5 

   Услуги баланс 11.7 12.7 13.8 15.4 12.8 14.7 17.4 13.7 17.2 17.7 17.4 17.7 22.4 18.7 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 54.1 53.3 53.8 53.6 52.7 53.7 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 48.0 49.1 49.3 49.5 49.9 49.2 50.0 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.4 0.5 1.5 -1.0 0.6 0.0 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 11.4 9.1 7.6 8.0 7.0 6.7 6.9 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 11.2 10.1 8.7 8.8 8.0 7.9 8.1 8.0 8.2 8.2 8.0 7.6 7.1 6.8 

Номинална работна заплата растеж, % 6.0 6.8 9.5 7.6 7.7 8.2 9.1 8.0 8.5 9.2 9.9 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 7.7 8.0 11.0 10.2 8.9 9.1 8.3 8.5 8.1 8.2 8.8 - - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

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

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 4.1 0.1 -0.9 2.8 -3.0 -3.1 4.2 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 4.6 2.3 0.2 1.0 -0.3 -2.0 4.9 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -1.4 -0.1 -0.8 -1.9 -0.3 -0.3 1.7 0.1 1.4 1.7 1.9 2.6 2.3 - 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.6 -1.1 -1.3 -2.3 -1.1 -0.8 0.8 -0.5 0.4 0.9 1.0 1.7 1.4 - 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -0.9 -1.6 -2.9 -4.3 -3.0 -0.5 2.3 0.6 1.9 2.9 2.1 3.9 - - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -1.8 -2.4 -3.5 -6.7 -3.1 2.8 9.6 6.5 9.1 11.9 8.0 8.4 - - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 29 409 32 200 33 953 17 709 25 652 33 956 8 838 33 953 3 339 5 732 8 837 12 017 14 716 - 

Общо разходи млн. лв. 32 482 34 685 32 481 14 639 22 290 32 491 7 781 32 481 2 455 4 900 7 779 10 426 13 033 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 955 946 859 397 612 859 214 859 71 154 214 286 364 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -3 073 -2 485 1 473 3 071 3 363 1 465 1 058 1 473 884 832 1 058 1 591 1 683 - 

  % от БВП -3.7 -2.8 1.6 3.3 3.6 1.6 1.1 1.6 0.9 0.9 1.1 1.6 1.7 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 22 753 23 300 27 424 26 683 26 417 27 424 26 886 27 424 27 041 26 739 26 886 26 911 27 028 - 

  % от БВП 27.2 26.3 29.6 28.8 28.5 29.6 27.7 29.6 27.8 27.5 27.7 27.7 27.8 - 

Фискален резерв млн. лв. 9 170 7 873 12 883 14 132 14 287 12 883 12 574 12 883 13 842 13 583 12 574 13 168 12 820 - 

  растеж, % 95.9 9.1 63.6 28.1 41.8 63.6 6.0 63.6 50.6 53.3 6.0 6.9 -4.7 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2014 2015 2016 II'16 III'16 IV'16 I'17 12’16 01’17 02’17 03’17 04’17 05’17 06’17 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 16 534 20 285 23 899 22 442 23 494 23 899 24 044 23 899 23 128 23 849 24 044 23 634 23 666 23 970 

Покритие на паричната база  % 165.1 144.3 163.4 179.6 176.2 163.4 163.0 163.4 168.9 165.1 163.0 167.5 166.6 168.4 

Покритие на вноса месеци 7.1 8.5 10.0 9.6 10.0 10.1 9.7 10.1 9.6 9.8 9.7 9.5 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 166.0 257.5 298.1 295.8 307.2 299.2 302.6 299.2 298.5 305.4 304.5 294.7 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.1 15.6 13.5 15.0 14.6 13.5 17.7 13.5 14.3 14.7 17.7 16.0 16.5 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 1.1 8.8 7.6 8.9 8.7 7.6 8.5 7.6 7.6 7.3 8.5 7.6 8.0 - 

Депозити растеж, % -0.5 8.2 6.7 8.2 7.8 6.7 7.6 6.7 6.8 6.2 7.6 6.8 7.1 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -8.2 -1.2 1.5 -0.6 -0.1 1.5 3.8 1.5 3.1 3.4 3.8 4.3 4.7 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -11.6 -1.7 0.3 -1.5 -1.4 0.3 2.5 0.3 1.6 1.8 2.5 3.3 3.3 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.6 -1.3 2.0 -0.7 0.5 2.0 4.7 2.0 4.1 4.5 4.7 5.2 5.8 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.9 7.0 5.8 5.8 5.5 5.4 5.3 4.9 5.2 5.4 5.3 5.0 4.9 - 

Лихвен процент по депозити5 % 2.6 1.3 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.61 1.79 1.86 1.76 1.75 1.86 1.83 1.86 1.82 1.85 1.83 1.79 1.74 1.71 

  ср. пер. 1.47 1.76 1.77 1.74 1.75 1.81 1.84 1.86 1.84 1.84 1.83 1.82 1.77 1.74 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 92.0 75.0 73.1 73.1 71.9 73.1 68.8 73.1 68.1 68.2 68.5 68.7 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 25.3 23.1 23.1 21.9 22.4 23.1 23.2 23.1 22.9 23.0 23.2 23.5 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 40.3 37.2 36.1 36.9 36.8 36.1 35.9 36.1 35.5 35.9 35.8 35.7 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро 35 -61 1 989 626 1 509 -365 60 -370 -19 270 -279 -97 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.1 -0.1 4.2 2.1 3.1 4.2 3.7 4.2 3.9 4.5 3.7 3.6 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 777 -2 622 -1 845 -480 -322 -687 -654 -261 -192 -129 -383 -290 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -6.5 -5.8 -3.9 -4.9 -4.6 -3.9 -4.3 -3.9 -4.3 -4.3 -4.6 -4.9 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 026 21 919 22 556 5 453 5 908 6 062 6 040 1 946 1 819 1 981 2 143 2 011 - - 

  растеж, % -0.9 4.2 2.9 -4.6 5.9 12.6 17.7 15.3 10.1 17.8 19.2 13.3 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 23 803 18 678 24 400 5 933 6 230 6 749 6 693 2 207 2 012 2 110 2 526 2 300 - - 

  растеж, % -1.4 -21.5 30.6 -4.8 2.9 5.6 22.0 8.3 21.9 16.0 25.1 20.2 - - 

Капиталова сметка млн. евро 960 1 422 1 067 250 182 73 153 23 78 2 32 9 - - 

Финансова сметка млн. евро -2 090 -1 076 -764 -214 192 -182 767 -535 1 064 -473 -50 -58 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -882 -2 388 -764 -493 -162 331 124 275 58 -230 151 -13 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 871 44 2 198 -141 539 632 -28 291 147 -216 40 144 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 2 170 -4 510 1 523 1 000 -378 479 -92 420 462 -94 -359 618 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 1 807 3 730 3 467 904 1 061 576 77 451 -773 612 238 -379 - - 

 

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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