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Увод 

През 2016 г. брутният вътрешен продукт на България 

продължи да расте със сравнително високи темпове, 

близки до тези от 2015 г. Растежът на БВП за 2016 г. се 

очертава да бъде по-балансиран с положителни при-

носи както на вътрешното търсене, така и на нетния 

износ. 

По отношение на структурата на икономическия рас-

теж се потвърдиха очакванията, заложени в прогноза-

та за БВП, че през 2016 г. ще се наблюдават ефекти на 

по-високата база от предходната година при компо-

нентите: потребление на домакинствата, правителст-

вени инвестиции, износ на стоки. От техните по-ниски 

приноси, растежът на БВП за 2016 г. не се забави зна-

чително, тъй като бе компенсиран от нарастване в 

други компоненти като запаси, частни инвестиции в 

основен капитал, а положителният нетен износ бе с 

основен принос за реалния растеж на БВП през де-

ветмесечието на 2016 г1. 

Развитието на пазара на труда през годината беше 

свързано с продължаващото възстановяване на зае-

тостта и запазването на низходящата тенденция в 

нивото на безработица. Същевременно, коефициен-

тът на икономическа активност на трудоспособното 

население се понижи за първи път от 2012 г. насам. 

Демографският фактор засили негативното си влияние 

върху предлагането на труд, ограничавайки потенци-

ала за нарастване на заетостта в страната. Икономи-

ческият растеж беше формиран основно от увеличе-

нието на производителността на труда, докато де-

композицията на труда отрази положителния принос 

на заетостта, в условията на спад на населението. 

Продължаващото нарастване на търсенето на труд 

беше съпроводено с нарастване на средната работна 

заплата в по-голяма част от икономическите дейнос-

ти. Заедно с това, добавената стойност на един зает 

продължи да се повишава, като съществен дял от но-

вонаетите лица бяха в секторите с висока производи-

                                                           
1
 В анализа за използвани статистически данни публикувани до 27 

декември 2016 г. 

телност на труда. Динамиката на производителността 

и компенсацията на един нает доведоха до умерено 

нарастване на разходите за труд на единица продук-

ция, което беше осъществено в по-голяма степен по 

линия на свиването на разходите извън работната 

заплата в сектора на услугите.  

Годишният темп на инфлация в страната, измерен 

чрез ХИПЦ, остана отрицателен. Спадът в цените на 

горивата, които следваха динамиката на междуна-

родните цени на суровия петрол, имаха най-голям 

принос за запазване на дефлацията в страната. Деф-

латорът на БВП, измерващ промяната в общото цено-

во равнище, остана положителен, най-вече от поло-

жителните условия на търговия. 

И през 2016 г. външната позиция на България остана 

стабилна. И по трите основни сметки на платежния 

баланс на страната (текуща, капиталова и финансова) 

бяха отчетени нетни входящи финансови потоци. Бла-

гоприятната бюджетна политика на натрупване на 

фискални резерви, съчетана с входящи потоци по пла-

тежния баланс се отразиха в съществено подобрение 

на индикаторите за външна задлъжнялост. Излишъкът 

по текущата сметка бе формиран както при външната 

търговия, така и при разплащанията общо за двете 

доходни статии. На фона на неблагоприятните гло-

бални тенденции, България запази добри конкурент-

ни позиции в износа на стоки. Българският туристи-

чески сектор показа силно конкурентно развитие през 

годината. 

През 2016 г. банковата система оперираше в стабилна 

финансова среда, по-висок от прогнозирания реален 

растеж на БВП и очаквания за подобряване на иконо-

мическата активност. От гл. т. на базисните балансови 

показатели, бе отчетено повишение както на активи-

те, така и на привлечените депозити, капитала и нет-

ния финансов резултат. Ликвидната и капиталова по-

зиция, както и показателите за рентабилност също 

отбелязаха подобрение спрямо 2015 година. Креди-

тът за частния сектор започна да се възстановява след 
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първото полугодие на 2016 г., но като цяло търсенето 

на заемни ресурси през годината се характеризираше 

с все още слаба активност. Положителен принос за 

оживлението осезаемо се наблюдаваше по линия на 

жилищното кредитиране, както и забавяне на спада 

на годишна база при потребителските кредити и тези 

за нефинансови предприятия. 

Предсказуемата и стабилна данъчна и социално-

осигурителна система през последните години, както 

и мерките за повишаване на събираемостта доприне-

соха за значителното нарастване на постъпленията в 

държавния бюджет през 2016 г. За първи път от 

2008 г. насам, салдото по консолидирания бюджет 

отново бе положително.  
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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.) 

2015 
І трим. 

2016 

ІІ трим. 

2016 

ІII трим. 

2016 

I-IX 

2016 
2015 

І трим. 

2016 

ІІ трим. 

2016 

ІII трим. 

2016 

I-IX 

2016 

БВП 1.5 3.3 2.8 3.0 2.9 1.5 3.3 2.8 3.0 3.6 

Крайно потребление 2.2 -1.5 -0.4 1.8 2.4 1.7 -1.4 -0.3 1.3 3.8 

   Частно потребление 2.7 -1.0 -0.7 2.0 2.4 1.7 -0.8 -0.4 1.2 4.5 

   Публично потребление 0.1 -3.3 0.8 1.0 2.3 0.0 -0.6 0.1 0.1 1.4 

Инвестиции 4.4 -3.7 8.8 1.2 0.1 0.9 -0.6 1.8 0.3 2.0 

   Инвестиции в основен капитал 3.4 -3.6 0.6 3.2 7.2 0.7 -0.6 0.1 0.7 2.7 

   Физическо изменение на запасите      -0.1 1.2 1.7 1.1 1.3 

Износ на стоки и услуги 5.7 3.0 4.6 7.9 5.4 3.7 1.9 3.0 5.2 3.4 

   Стоки 6.7 2.7 3.8 8.8 5.1 3.3 1.2 1.8 4.1 2.4 

   Услуги 2.7 5.9 7.8 4.9 6.0 0.4 0.8 1.2 1.1 1.0 

Внос на стоки и услуги 5.4 0.9 2.8 4.6 2.8 -3.6 -0.2 -1.7 -2.9 -1.6 

   Стоки 6.2 -0.7 2.5 8.0 3.3 -3.4 0.9 -1.3 -4.2 -1.5 

   Услуги 1.5 11.0 4.0 -12.2 0.0 -0.2 -1.1 -0.4 1.2 -0.1 

Източник: НСИ, МФ 

Икономически растеж 

КРАЙ Н О ТЪ РСЕНЕ  

През 2016 г. икономиката на България продължи да 

расте с близки темпове до тези от 2015 г. За деветте 

месеца на годината брутният вътрешен продукт на-

расна в реално изражение с 3.4%, спрямо същия пе-

риод на предходната година2. Тази динамика нареди 

страната ни на седмо място в ЕС по икономически 

растеж, като за целия съюз нарастването достигна 

1.9%.  

През 2016 г. растежът се очертава да бъде по-

балансиран, за разлика от 2015 г., когато вътрешното 

търсене имаше основно влияние за нарастването на 

БВП. Положителният принос на нетния износ бе фор-

миран от по-високите темпове на растеж на износа в 

сравнение с вноса, докато за положителната динами-

ка на вътрешното търсене допринесоха нарастването 

на частното потребление и на запасите. В номинално 

изражение БВП нарасна с 4.6% спрямо същия период 

на 2015 г. Дефлаторът на БВП от 1.1% се дължеше най-

вече на положителните условия на търговия. 

                                                           
2
 Данните за БВП и компонентите му са при постоянни цени, база 

2010 г. и не са сезонно изгладени. Представените растежи са 
спрямо същия период на предходната година. 

 

 

 

Граф. 1: Приноси към реалния растеж на БВП 

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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— Вътрешно търсене 

Растежът на потреблението на домакинствата се 

забави спрямо 2015 г., въпреки подобрението в 

доверието на домакинствата. Причини за по-слабото 

нарастване на потреблението на домакинствата през 

2016 г. са високата база от 2015 г. и лекото забавяне в 

растежа на реалния разполагаем доход. Той се повиши 

с 4.7% за периода януари–септември 2016 г. при 5% за 

цялата 2015 г. Отрицателният дефлатор при 

потреблението на домакинствата не успя напълно да 

компенсира по-ниския номинален растеж на 

доходите, който дойде основно по линия на 

компенсацията на наетите и смесения доход. 

Кредитната активност при потребителските кредити бе 

слаба и не стимулира нарастването на потреблението 

в страната. 

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

(баланс) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

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

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, БНБ, МФ, собствени изчисления 

 

Правителственото потребление бе с отрицателен при-

нос за икономическия растеж за деветте месеца на 

2016 г. То бе ограничено основно по линия на разходи-

те за издръжка.  

Инвестициите в основен капитал намаляха с 2.5% по-

ради свиване на правителствените капиталови разхо-

ди. През 2015 г. приключи изплащането на средства по 

програми на Европейския съюз за програмния период 

2007-2013 г. Това бе съпроводено със значително ус-

вояване на европейски средства (около 20% от средст-

вата за първия програмен период3) и нарастване в 

капиталовите разходи на правителството. През 2016 г. 

се получи базов ефект, а поради факта, че преоблада-

ващата част от проектите от втория програмен период 

бяха в начална фаза, бе отчетен спад в публичните 

инвестиции от над 50%. 

Граф. 4: Брутообразуване на основен капитал  

(пр.п.)  

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Частните инвестиции4 в икономиката отбелязаха рас-

теж за пръв път от 2012 г. насам, като това бе съпрово-

дено с подобряване на общия бизнес климат в страна-

та. По-високото натоварване на мощностите в про-

мишлеността през 2014 г. и 2015 г. доведе да нараст-

ване на инвестициите за увеличаване на производст-

вения капацитет през 2016 г. Като се има предвид все 

още слабата кредитна активност, инвестиционните 

проекти през 2016 г. най-вероятно са финансирани с 

печалбите на фирмите от 2015 г., когато брутния опе-

                                                           
3
 Фондовете на ЕС. Оценка на макроикономическите ефекти от 

изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС, 
МФ, септември 2016 г.   
4
 Частните инвестиции се получават като разлика между инвести-

циите в основен капитал за цялата икономика и тези на сектор 
Държавно управление. 
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риращ излишък в промишлеността нарасна с 13.5%. 

Разбивката на инвестициите по вид показват нараства-

не на инвестициите за машини и съоръжения и спад 

при други сгради и постройки и жилища. 

Граф. 5: Фактори, оказващи влияние върху инвестициите  

(%) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Граф. 6: Анкети в промишлеността  

(%) 

 

Източник: НСИ, Евростат 

За периода януари-септември 2016 г. изменението на 

запасите допринесе с 1.3 пр.п. за растежа на БВП от 

3.4%. Този компонент е остатъчна величина в нацио-

налните сметки и се характеризира с много волатилно 

поведение, при което е трудно да се даде икономи-

ческа интерпретация на развитието му. Причина за 

високите стойности може да е натрупването на запаси 

от страна на предприемачите поради подобрени очак-

вания за търсенето като се има предвид високото на-

растване на потреблението в края на 2015 г. 

Делът на спестяванията в БВП се повиши. Повишен бe 

делът на спестяванията както на частния, така и на 

публичния сектор. Балансът спестявания-инвестиции 

стана положителен, като намалението на инвестиции-

те като дял от БВП се дължеше на публичния сектор. 

Граф. 7: Национални спестявания и инвестиции  

(% от БВП) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

— Външно търсене 

Положителният нетен износ бе с основен принос за 

реалния растеж на БВП през деветмесечието на 2016 г. 

Изпреварващо нарастване на износа спрямо вноса за 

периода бе отчетено както при търговията със стоки, 

така и с услуги. Същевременно, поради ръста регист-

риран през 2015 г. и постигнатата висока база, през 

2016 г. бе отчетено забавяне в годишния темп на на-

растване на износа. 

Граф. 8: Приноси към растежа на БВП  

(пр.п) 

 

Източник: НСИ 
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През годината бе наблюдавано и леко влошаване във 

външната среда, като индикаторът5 за външно търсене 

преполагаше по-нисък растеж на износа от 

миналогодишния. С основен принос бе забавянето в 

търсенето от страна на основни външнотърговски 

партньори от ЕС и продължаващото свиване на износа 

към Русия, породено от действащата забрана за внос 

на селскостопански стоки и спада на икономическата 

активност в страната. 

Граф. 9: Приноси в изменението на външното търсене  

(пр.п.) 

 

Източник: Евростат, НСИ, собствени изчисления 

Същевременно износът и вносът на България 

достигнаха исторически най-високите си нива. И двата 

индикатора нарастваха след регистрирания през 2009 

спад. Докато покачаването 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-

2016 г., с изключение на 2014 г. 

                                                           
5
 Индикаторът за външно търсене е изчислен като претеглена 

средна аритметична величина между реалните растежи на вноса 
на стоки и услуги в основните ни търговски партньори 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. 

Граф. 10: Реален износ и внос (2008=100) 

(пр.п.) 

 

Източник: :НСИ 

ПРЕДЛ АГАНЕ  
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Граф. 11: Приноси към растежа на БДС  

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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БДС в агрегирания отрасъл търговия; транспорт; 

хотелиерство и ресторантьорство забави растежа 

си до 3.5% при 7.4% за същия период на 2015 г. С на-

личната информация от краткосрочната бизнес статис-

тика може да се разгледа динамиката на различните 

подотрасли на този агрегиран отрасъл. Оборотите във 

всички сегменти нарастваха значително спрямо 

2015 г., при спад или съвсем слабо повишаване на 

цените. Данните за оборотите в търговията на дребно6 

показват ускоряване на растежа до 3.8%, при 1.2% за 

същия период на 2015 г. В същото време, индексът на 

оборота, измерващ изменението в приходите от про-

дажби, нарасна значително за периода януари-

септември 2016 г. в отраслите сухопътен транспорт 

(8.4%), хотелиерство (11.6%) и ресторантьорство 

(19.2%). При цените на производител на товарен и 

автомобилен транспорт бе регистриран спад от 1.4% и 

отбелязаното нарастване на оборота се дължеше на 

повишения обем превозени товари, стимулиран от 

растежа на износа през годината. При ресторантьор-

ство и хотелиерство бе регистрирано леко повише-

ние на цените в рамките на 1-1.5% и следователно 

основната част от нарастването на оборота се дълже-

ше на увеличението в посещенията. 

Растежът на БДС при операции с недвижими имоти се 

ускори спрямо 2015 г. и достигна 5.4%, при 5.2% за 

същия период на 2015 г. Според данни от Агенцията по 

вписванията, през годината има нарастване на про-

дажбите на имоти в големите градове, като вероятно 

значим принос е имало и търсенето с инвестиционна 

цел поради продължаващата през 2016 г. среда на 

намаляващи лихвени проценти по депозитите и възв-

ръщаемост от други финансови инвестиции. За цялата 

страна бе регистриран спад на продажбите на имоти 

от 2.1% спрямо периода януари-септември 2015 г. 

В отрасъл финансови и застрахователни дейности бе 

отчетен реален растеж на добавената стойност за пръв 

път от 2010 г. насам. В същото време към ноември 

2016 г. банковият сектор отчете нарастващ нетен фи-

нансов резултат спрямо същия период на 2015 г. 

Отраслите информационни услуги и дейности в об-

ластта на информационните технологии също има-

ха силно представяне през годината, с ръст на прихо-

                                                           
6
 Оборотите в търговията на дребно са по съпоставими цени, т.е. 

изчистени от ценови ефекти, докато индексите на оборотите в 
услугите са изчислени от текущи цени. 

дите от продажби, съответно от 21.9% и 8.4% за пери-

ода януари-септември, при увеличаване на цените 

съответно с 2.7% и 2.8%. При тези дейности голяма 

част от продукцията е предназначена за износ, което 

подпомогна износа на услугите през годината. 

Граф. 12: Приноси към реалното нарастване на БДС в услугите 

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Граф. 13: Фактори, възпрепятстващи дейността в услугите 

(относителен дял от предприятията, %) 

 
Източник: НСИ 
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— Промишленост 

През първите девет месеца на 2016 г. БДС в промиш-

леността продължи да нараства, макар и с по-ниски 

темпове в сравнение с предходната година и растежът 

достигна 2.2% при ръст от 5.4% за същия период на 

2015 г. Сред факторите за по-слабото нарастване бяха 

както лекото влошаване на външното търсене, така и 

забавянето на ръста на потреблението в страната. 

Промишленото производство също се повиши с 2.2% 

на годишна база за периода януари-октомври 2016 г., 

което представлява понижение от 0.5 пр.п. спрямо 

растежа за десетте месеца на 2015 г. Отчетеното заба-

вяне се дължеше основно на низходящата динамика 

при енергийните продукти, чийто дял в промишленото 

производство надвишава 20%. Ускорението на спада 

при производството на основни метали също допри-

несе за по-слабия ръст. Същевременно, силното пред-

ставяне на производство на метални изделия, без ма-

шини и оборудване, имаше основен принос за отчете-

ния растеж в промишленото производство. 

Граф. 14: Оборот в промишлеността и дефлиран оборот  
в промишлеността

7
 

 (% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

През първите десет месеца на 2016 г. промишлените 

продажби се понижиха средно с 0.8% спрямо същия 

период на предходната година в резултат на спада на 

цените в този отрасъл. Цените на производител в про-

мишлеността отчитат понижение от 2013 г. насам, като 

за периода януари-октомври 2016 г. спадът достигна 

3.9%. Ако се изключи влиянието на цените, продажби-

те продължиха да нарастват през 2016 г., но с по-ниски 

темпове в сравнение с предходната година. 

                                                           
7
  Индексът на оборота в промишлеността е дефлиран с индекса на 

цените на производител в промишлеността при база 2010=100 

Понижението при промишлените продажби се дъл-

жеше на спад от 2.9% при продажбите за вътрешния 

пазар, които представляват около 60% от общия обо-

рот в промишлеността. Основен принос за негативната 

динамика при оборота за вътрешния пазар имаха 

енергийните продукти, най-вече производство на 

електрическа и топлинна енергия, при което бяха 

отчетени както по-малко произведени количества, 

така и спад в цените. Брутното производство на елект-

рическа енергия в страната (измерено в ГВтч) се пони-

жи с 10.3% за периода януари-октомври 2016 г., докато 

спадът при цените на производител на вътрешния па-

зар в този сектор достигна 4.7%.  

Граф. 15: Дял в оборота в промишлеността за периода  
януари-октомври 2016 г.  

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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продажби за износ в сравнение с предходната година. 
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Граф. 16: Оборот в промишлеността  

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

 

— Строителство 

След благоприятното развитие на строителството през 

2015 г., БДС в отрасъла отчете нулев растеж за девет-

месечието на 2016 г. Влошаване се наблюдаваше и 

при строителната продукция, която се понижи с 10.8% 

на годишна база за периода януари-октомври 2016 г., 

като принос за спада имаха както гражданското, така и 

сградното строителство. 

Граф. 17: Индекс на строителната продукция  

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ 

От 2008 г. насам, гражданското строителство 

постепенно увеличаваше своя дял в общата 

продукция. Приходите от строителни и монтажни 

работи в гражданското строителство нараснаха от 

32.6% от общите приходи в отрасъла през 2008 г. на 

65.9% през 2015 г. В резултат, през последните години 

този сегмент от строителството имаше водеща роля за 

динамиката на отрасъла като цяло. 

Граф. 18: Приходи от строителни и монтажни работи,  

(млн. лв., %) 

 

Източник: НСИ 

През 2016 г. изпълнението на преобладаващата част от 

програмите за финансиране от европейски структурни 

и инвестиционни фондове по новия програмен период 
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инвестициите в инфраструктурни проекти и съответно, 

до по-слаба активност в гражданското строителство. 

Тази динамика се отнасяше не само за България, но и 

за останалите страни-членки на ЕС от Централна и Из-

точна Европа. 

Граф. 19: Индекс на цени на жилища  

(% на год. база)  

 

Източник: НСИ 
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като растежът им достигна 6.6% средно за периода 

януари-септември 2016 г. 

Причина за противоположното развитие при индика-

торите, свързани със сградното строителство може да 

се търси в различната динамика при жилищното и 

нежилищно строителство. Подобрение се наблюдава 

най-вече при индикаторите, свързани с жилищното 

строителство. Този сегмент имаше и основен принос за 

отчетения ръст при започнатото строителство на нови 

сгради. Според данните за приходите от строителни и 

монтажни работи, жилищното строителство заема 

едва 10.7% от общите приходи през 2015 г., при дял на 

нежилищното строителство от 23.4% (делът на граж-

данското строителство е 65.9%). Така, може да се 

предположи, че неблагоприятното развитие при не-

жилищното строителство е имало основен принос за 

отчетения спад при сградното строителство. 

— Селско стопанство 

Брутната добавена стойност в селското стопанство се 

повиши с 3.8% в реално изражение за периода януари-

септември 2016 г., подкрепена от по-ниските разходи 

за производство и добрата реколта при зърнените и 

техническите култури, чийто дял в селскостопанската 

продукция надвишава 50%.  

Граф. 20: Структура на продукцията в селското стопанство през 
2016 г. по текущи цени  

(%) 

 

Източник: НСИ 

Благоприятното развитие в сектора се дължеше на 

динамиката при водещите култури за страната – 

пшеница и слънчоглед, при които беше отчетен както 

по-висок среден добив от декар, така и увеличение на 

обработваемата земя.  

Граф. 21: Дял на избрани култури в обработваемата земя  
през 2015 и 2016 г.  

(хектари, %) 

 

Източник: МЗХ 

Във същото време, понижението на цените на 

селскостопанската продукция през годината се отрази 

в спад на брутната продукция в отрасъла. Според 

първата оценка на НСИ за крайната продукция в 

селското стопанство, брутната продукция в отрасъла 

възлиза на 7 360 млн. лв., което представлява спад от 

6.7% спрямо предходната година. Най-голям принос за 

отчетеното понижение имаше динамиката при 

селскостопанските животни и зърнените култури. 

Нетният опериращ излишък, който е индикатор за 

печалбите в отрасъла, също се понижи с 4.5%, а спадът 

при дълготрайните материални активи за деветте 

месеца на 2016 г. достигна 15.3%. 

Граф. 22: Приноси към растежа в брутната продукция  
по текущи цени  

(пр.п.) 

 

Източник: Първа оценка на НСИ, собствени изчисления 
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Пазар на труда 

Развитието на пазара на труда през 2016 г. беше свър-

зано с продължаващото възстановяване на заетостта 

и запазването на низходящата тенденция в нивото на 

безработица. Същевременно, коефициентът на ико-

номическа активност на трудоспособното население 

се понижи за първи път от 2012 г. насам, като демог-

рафският фактор засили негативното си влияние върху 

предлагането на труд, ограничавайки потенциала за 

нарастване на заетостта в страната. 

През деветмесечието на 2016 г. приносите за увели-

чението на БВП от страна на факторите на труд (про-

изводителност и заетост)8 не показаха съществено 

различие от предходната година. Икономическият 

растеж беше формиран основно от увеличението на 

производителността на труда, докато декомпозицията 

на труда отрази положителния принос на заетостта, в 

условията на спад на населението. За деветте месеца 

на 2016 г. производителността на труда на база отра-

ботени часове се повиши с 3.0% в реално изражение и 

обуслови около 88% от растежа на БВП. Подобен на 

предходната година принос за растежа на труда като 

производствен фактор имаше коефициентът на зае-

тост9, чието нарастване беше свързано с продължа-

ващото възстановяване на заетостта в страната. Пос-

ледното се реализира в условията на намаление на 

населението в трудоспособна възраст и може да се 

интерпретира като по-интензивно използване на раз-

полагаемия трудов ресурс. Същевременно, обемът на 

работа, представен чрез отработените часове през 

деветте месеца на годината, показа по-бавен темп на 

нарастване в сравнение с темпа на увеличение на 

заетостта, което се отрази в намаление на отработе-

ните часове на един зает. Това дава индикации, че 

работодателите по-скоро са наемали труд, отколкото 

са оперирали с възможностите да променят работно-

то време и вероятно е обусловено от трайно негатив-

ната тенденция при населението, която ограничава 

                                                           
8
 След преобразуване на основното тъждество за БВП като резул-

тат от производителността на труда и заетостта, растежът на БВП е 
представен като сума от изменението на производителността на 
труда на един отработен час и разлагане на променливата за 
заетостта на промени в отработените часове на един зает, дела на 
заетите в населението в трудоспособна възраст (коефициент на 
заетост), дела на населението в трудоспособна възраст в общото 
население и общото население. 
9
 Изчислен с броя на заетите по данни от ЕСС 2010. 

работната сила и потенциала на заетостта като фактор 

за икономическия растеж. 

Граф. 23: Декомпозиция на БВП по фактори на труд* 

(%, на год. база) 

 

* Вж. бел. под линия № 8. 
Източник: НСИ, МФ 

ТЪРСЕНЕ Н А ТРУД  

През деветте месеца на 2016 г. динамиката на зае-

тостта остана близка до тази от предходната година, 

тъй като по-доброто развитие в услугите беше почти 

неутрализирано от по-неблагоприятната динамика в 

индустрията и селското стопанство. Средният брой на 

заетите се повиши с 0.5% (ЕСС 2010) спрямо деветме-

сечието на 2015 г., като положителен принос на ниво 

сектор имаха единствено услугите10. 

Граф. 24: Приноси в динамиката на заетостта по сектори  

(пр.п., на год. база) 

 

Източник: НСИ 

                                                           
10

 Данните за заетостта по ЕСС 2010 се основават на отраслова 
класификация на 10 икономически дейности. 
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Растежът на заетостта в услугите се ускори до 2.4% на 

годишна база за деветте месеца на 2016 г., подкрепен 

в най-голяма степен от положителната динамика в 

агрегирания отрасъл търговия, транспорт и хоте-

лиерство и ресторантьорство (2.9%). Месечните 

данни от краткосрочната статистика на заетостта и 

разходите за труд потвърдиха повишеното търсене на 

работна сила и разкриването на работни места и в 

трите поддейности на отрасъла. За динамиката на 

заетостта в търговията е определящ сегмента на тър-

говията на дребно, който съсредоточава около 54%11 

от общата наета работна сила в отрасъла. Броят на 

наетите в подотрасъла се увеличи с 1.9% за деветте 

месеца на 2016 г. Това кореспондираше с ускорение-

то на икономическата активност в търговията на 

дребно, представена чрез индекса на оборота по пос-

тоянни цени, който отбеляза растеж от 3.8% за разг-

леждания период. Повишаването на икономическата 

активност в търговията на дребно беше в съответст-

вие и с нарасналото доверие на потребителите и 

склонността им да правят разходи за стоки за дългот-

райна употреба. 

Развитието на заетостта в дейността транспорт, 

складиране и пощи е в най-голяма степен зависимo от 

сегмента на сухопътния транспорт, в който са кон-

центрирани около 63%12 от приходите от оборот и 

около 62%13 от наетите в отрасъла. Обемът на дей-

ността в сегмента се влияе както от повишената ико-

номическа активност в страната, така и от динамиката 

на износа на стоки, която задържа положителните си 

темпове на изменение на близки до предходната 

година нива. Това допринесе за нарастването на при-

ходите от оборот в сухопътния транспорт, като за 

разлика от предходната година, през деветте месеца 

на 2016 г. бяха реализирани по-високи обеми на обо-

рота, в условията на спад на цените на производител14 

в този сегмент на транспорта. Така повишаването на 

стопанската активност в дейността обуслови и поло-

жителна динамика на общата заетост в отрасъла, коя-

то за деветмесечието се повиши с един от най-

                                                           
11

 По данни от краткосрочната статистика на заетостта и разходите 
за труд за деветмесечието на 2016 г. 
12

 По данни на Евростат от структурната бизнес статистика за 
2015 г. 
13

 По данни от краткосрочната статистика на заетостта и разходите 
за труд за деветмесечието на 2016 г. 
14

 За дефлиране на индексите на оборот в сухопътния транспорт 
са използвани наличните индекси на цени на производител в 
товарния автомобилен транспорт. 

високите темпове по отрасли от 3.7% на годишна ба-

за. 

Висок темп на нарастване на заетостта през деветте 

месеца на 2016 г. отбеляза и дейността хотелиерст-

во и ресторантьорство (5%15), подкрепена от нарас-

налите обороти и в двата сегмента на дейността. За 

разлика от 2015 г., през деветмесечието на 2016 г. 

разходите за туристически пътувания на населението 

отбелязаха увеличение на годишна база, под влияние 

преди всичко на личните разходи за пътувания в 

страната. За нарастването на последните допринесоха 

предимно увеличените разходи за храна и настанява-

не. Положителната нагласа на потребителите в стра-

ната да потребяват услуги в хотелиерството и рес-

торантьорството най-вероятно е продиктувана от 

устойчивото подобрение на пазара на труда и пови-

шаването на доходите в страната, както и от подобре-

ните очаквания за динамиката на безработицата и за 

финансовото състояние на домакинствата през след-

ващата година. Освен това, принос за повишаването 

на икономическата активност, а оттук и на заетостта в 

дейността през деветте месеца на 2016 г., имаше и по 

линия на нарасналите посещения на чужденци в Бъл-

гария, най-вече с цел почивка и екскурзия, след отбе-

лязания спад през предходната година. За повишава-

нето на потока от чужденци (предимно от страни от 

ЕС) към страната с цел почивка и екскурзия допринесе 

и отливът на туристи от съседна Турция, както и раз-

ширяването на нискотарифните възможности за тран-

спорт до страната. 

Сред останалите отрасли от услугите с най-висок рас-

теж и положителен принос към увеличението на об-

щата заетост през деветте месеца на 2016 г. се откро-

иха дейностите създаване и разпространение на ин-

формация и професионални дейности и научни изс-

ледвания; административни и спомагателни дей-

ности. Дейността създаване и разпространение на 

информация е по-специфична и е свързана с дина-

мичното развитие на информационните технологии, 

които заемат около 50%16 от общия брой на наетите в 

отрасъла. През деветте месеца на 2016 г., подобно на 

предходната година, повишеното търсене на труд в 

информационните технологии доведе до двуцифрен 

                                                           
15

 По данни от краткосрочната статистика на заетостта и разходите 
за труд за деветмесечието на 2016 г. 
16

 По данни от краткосрочната статистика на заетостта и разходите 
за труд. 
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темп на нарастване на наетите от 13.5% на годишна 

база. По-характерното за целия отрасъл създаване и 

разпространение на информация е, че това е една от 

малкото дейности в икономиката, при които увеличе-

нието на заетите работни места се осъществява по 

линия на по-високите степени на квалификация17. 

Друг подобен отрасъл е професионални дейности и 

научни изследвания, където броят на наетите се уве-

личи с 4.7% в сравнение с деветте месеца на 2015 г., 

също в резултат предимно на по-високо квалифици-

рана работна сила. Положителната динамика беше 

обусловена преди всичко от поддейността юридичес-

ки, счетоводни и консултантски дейности по уп-

равление, чието развитие, предвид характера на дей-

ността в тези отрасли, вероятно е повлияно от общото 

стопанско оживление в услугите и промишлеността 

през разглеждания период. Независимо че попадат в 

една агрегирана дейност според данните по ЕСС 2010, 

поддейността административни и спомагателни 

дейности съсредоточава наети с по-ниска степен на 

квалификация и увеличеното търсене на труд там 

                                                           
17

 Изводът се основата на данни на НСИ за заетите работни места 
в 19 икономически дейности и 9 класа професии. Има се предвид, 
че отбелязано увеличение на работните места общо в дейността 
се обуславя в по-голяма степен от квалификационните степени 
ръководители, специалисти и техници и приложни специалисти, и 
в много по-малка степен от останалите квалификационни степени 
от Националната класификация на професиите и длъжностите, 
които се определят като относително по-ниски квалификационни 
степени. 

също намира обяснение в отбелязаната по-висока 

стопанска активност, доколкото тук се включват дей-

ностите, свързани с наемане и предоставяне на ра-

ботна сила, туроператорски услуги, охрана, почиства-

не, административна офис и стопанска дейност. 

Граф. 25: Приноси за растежа на заетите работни места по  
квалификации в отраслите

18
 за периода I-IX.2016 г. 

(пр.п., на год. база) 

 
Легенда: 1 – ръководители; 2 – специалисти; 3 – техници и приложни 
специалисти; 4 – помощен административен персонал; 5 – персонал, зает 
с услуги за населението, търговия и охрана; 6 – квалифицирани работници 
в селското стопанство; 7 – квалифицирани работници и сродни на тях 
занаятчии; 8 – машинни оператори и монтажници; 9 – професии, неизиск-
ващи специална квалификация. 

Източник: НСИ, МФ 
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 създаване и разпространение на информация, професионални 
дейности и научни изследвания и административни и спомага-
телни дейности 
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Табл. 2: Избрани показатели за икономическата активност и динамиката на наетите в определящите за заетостта сегменти  
от дейностите търговия, транспорт и хотелиерство и ресторантьорство 

 2012 2013 2014 2015 I-IX .2016  

Търговия на дребно 

Оборот (пост. цени), %, на год. база 5.3 3.8 10.2 1.0 3.8 

Дял на наетите, % 54.8 55.2 54.2 54.0 54.0 

Динамика на наетите, %, на год. база -3.6 -0.5 -1.7 -0.1 1.9 

Сухопътен транспорт 

Оборот (пост. цени)*, %, на год. база н.д. н.д. н.д. -3.0 10.0 

Дял на наетите, % 61.0 62.5 60.7 61.3 62.0 

Динамика на наетите, %, на год. база 1.0 4.0 -8.9 3.4 4.9 

Туризъм 

Разходи за лични турист. пътувания в страната, %, на год. база -66.2 9.9 4.3 -16.9 19.1 

Дял на разходите за лични турист. пътувания в страната от  
общо разходите за турист. пътувания, % 

64.0 64.4 63.3 57.9 62.3 

Посещения на чужденци с цел почивка и екскурзия, %, на год. база 3.1 6.3 -7.8 -5.8 19.9 

Дял на посещенията на чужденци с цел почивка и екскурзия от  
общо посещенията на чужденци, % 

52.1 53.5 48.2 45.8 51.0 

Динамика на наетите в хотелиерство и ресторантьорство, %, на год. база -0.4 -4.5 -4.9 0.8 5.0 

* Не са налични данни за динамиката на оборота по постоянни цени за периода 2012-2015 г., тъй като индекси на цени на производител са налични за сегмента 
на товарен автомобилен транспорт за периода от 2014 г. насам. 

Източник: НСИ, МФ 
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За повишения оборот на работните места през девет-

месечието на 2016 г. свидетелстваше и устойчивото 

нарастване на търсенето на труд в средно-ниско и 

средно-високо технологичните дейности в промиш-

леността, чиято продукция е предназначена пре-

димно за външните пазари. Според данните по ЕСС 

2010 броят на заетите в промишлеността се увеличи 

с 0.7% спрямо деветте месеца на 2015 г., в сравнение 

с почти 2% растеж за предходната година. Отбеляза-

ното забавяне беше свързано предимно със значи-

телния спад на самонаетите от 7.7%, макар те да зае-

мат едва 6.8% от общата заетост в отрасъла. В същото 

време, броят на наетите се увеличаваше с относител-

но постоянен темп през отделните тримесечия и 

средното нарастване за деветмесечието на 2016 г. от 

1.3% остана близко до отбелязаното през предходна-

та година. Разпределението на отраслите от промиш-

леността според технологичната им интензивност 

показа, че разкриването на работни места през разг-

леждания период се е осъществило най-вече в дей-

ностите, които се класифицират като средно-ниско и 

средно-високо технологични19. През деветте месеца 
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 За разпределението на отраслите според технологичната интен-
зивност е използвана класификацията на ОИСР, съгласно която: 
към ниско технологичните дейности спадат производство на хра-
ни, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил, облек-
ло, обувки, обработка на кожи и изделия от кожи; производство 
на дървен материал, хартия и картон, печатна дейност; производ-
ство на мебели; производство, некласифицирано другаде; към 
средно-ниско технологичните дейности спадат производство на 
изделия от каучук, пластмаса и други неметални минерални суро-
вини; производство на основни метали и метални изделия, без 
машини и оборудване; към средно-високо технологичните дей-
ности спадат производство на химични продукти; производство 
на електрически съоръжения; производство на машини и оборуд-
ване; производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; 
производство на превозни средства, без автомобили; към високо 

на годината броят на наетите в средно-ниско техно-

логичните отрасли се повиши със 7.2% на годишна 

база, следвани от групата на средно-високо техноло-

гичните дейности, където растежът възлезе на 

5.1%20. Увеличение на наетите се наблюдаваше и при 

високо технологичните отрасли, но все още ниският 

им дял не позволи съществено отражение върху об-

щата заетост в промишлеността. И през 2016 г. про-

дължи тенденцията от предходните години на нама-

ление на дела на заетостта в ниско технологичните 

дейности, макар последният да продължава да бъде 

водещ в структурата на заетостта в промишлеността. 

Все пак трябва да се отбележи, че в годините след 

настъпването на икономическата криза се наблюдава 

бавно преструктуриране на заетостта от по-ниско 

технологични отрасли към такива с по-висока техно-

логична интензивност и по-висока добавена стой-

ност. Подобно трансформиране е характерно и за 

произведената продукция по постоянни цени, с тази 

разлика, че преструктурирането е по-силно изразено 

към отраслите със средно-висока и висока техноло-

гична интензивност. Това е така, тъй като попадащи-

те в последните две категории дейности, като произ-

водство на химични продукти, на електрически съо-

ръжения, на машини и оборудване, на превозни сред-

ства и на компютърна и комуникационна техника 

отбелязаха най-висок растеж на промишленото про-

изводство в периода на икономическо възстановява-

не, стимулирано от нарастването на износа на стоки, 

но същевременно делът им в общия брой на наетите 

                                                                                                        
технологичните дейности спада производството на компютърна 
техника, електронни и оптични продукти. 
20

 Класифицирането на отраслите се основава на данните за нае-
тите от краткосрочната статистика на заетостта и разходите за 
труд. 

Табл. 3: Структура и изменение на наетите според технологичната интензивност на дейността, % 

 2012 2013 2014 2015 I-IX.2016  

Структура, % 

Ниско технологични 59.6 59.6 58.2 56.5 55.1 

Средно-ниско технологични 22.2 21.8 22.2 22.8 23.8 

Средно-високо технологични 16.6 16.9 17.8 18.9 19.3 

Високо технологични 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 

Изменение, %, на год. база 

Ниско технологични -4.2 0.1 -4.4 -1.4 -0.8 

Средно-ниско технологични -2.3 -1.4 -0.5 4.2 7.2 

Средно-високо технологични 1.6 1.8 3.2 8.0 5.1 

Високо технологични -1.7 2.3 4.5 -1.1 3.9 

Източник: НСИ, МФ 
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варираше едва около 20%. В резултат от повишеното 

вътрешно търсене през 2015 г. и деветте месеца на 

2016 г. беше отбелязан растеж на произведената про-

дукция в реално изражение и в ниско технологични-

те дейности, което обаче не беше съпроводено с 

увеличение на работните места и също е показател за 

преструктуриране, тъй като растежът на производст-

вото в ниско технологичните дейности би следвало 

да е формиран от повишение на производителността 

на труда в тях. Независимо че наетите в ниско техно-

логичните дейности (около 55% за деветте месеца 

на 2016 г.) произвеждат едва около 39% от промиш-

лената продукция, постепенното преструктуриране на 

заетостта към отрасли с по-висока добавена стойност 

повишава потенциала на сектора за по-висока произ-

водителност и икономическа активност през следва-

щите години. 

Граф. 26: Растеж на наетите и на промишлената продукция  
според технологичната интензивност на дейността, 2011=100 

Наети 

 

Продукция 

 

Източник: НСИ, МФ 

След като през 2014 и 2015 г. броят на заетите в 

строителството постепенно се стабилизира и дори 

отбеляза повишение на годишна база, през деветте 

месеца на 2016 г. тенденцията отново се обърна и 

строителството беше ограничаващ фактор за на-

растването на общата заетост в страната. В годините 

след настъпването на икономическата криза се наб-

людаваше тенденция на намаление в дела на заетите 

в сградното строителство и свитата икономическа 

активност в този сегмент беше определяща за нама-

лението на общата заетост в отрасъла. Постепенно 

гражданското строителство започна да придобива 

все по-голямо значение както за приходите от дей-

ността, така и за заетостта, в резултат от усвояването 

на средствата от европейските фондове. Така през 

2014 и 2015 г. повишеното търсене на труд в граж-

данското строителство доведе до положителна 

динамика на заетостта в целия отрасъл. През тези две 

години се наблюдаваше и известно оживление при 

сградното строителство, но то не беше достатъчно, 

за да промени негативната тенденция при заетостта и 

динамиката на наетите в сегмента остана на отрица-

телна територия. С приключването на първия програ-

мен период и необходимостта от технологично време 

за стартиране на проектите от новия период за фи-

нансиране от европейските фондове, през първите 

девет месеца на 2016 г. активността в гражданското 

строителство се понижи. Намаление на индекса на 

строителна продукция за същия период отбеляза и 

сградното строителство, независимо че краткос-

рочните показатели за развитието на пазара на жи-

лища в страната дадоха индикации за нарастване 

както на търсенето, така и на предлагането. На тази 

основа може да се предположи, че както гражданс-

кото, така и сградното строителство са допринесли 

за намалението на наетите с 5.4% през деветмесечие-

то на 2016 г. спрямо първите девет месеца на 2015 г. 
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Граф. 27: Динамика на общия индекс на  
строителна продукция и на заетостта 

(% на год. база) 

 

Източник: Евростат, НСИ 

Селското стопанство имаше най-голямо отрицател-

но влияние върху динамиката на заетостта за девет-

месечието на 2016 г., въпреки че обемът на добавена-

та стойност в сектора се увеличи на годишна база. За 

разглеждания период, брутната добавена стойност в 

селското стопанство нарасна с 3.8% в реално изра-

жение, което беше свързано с увеличение на произ-

водителността на труда, тъй като общата заетост в 

сектора се понижи с 4%21 на годишна база. Повишени-

те обеми на произведената продукция, които според 

първата оценка на икономическите сметки за селско-

то стопанство за 2016 г. се дължат на растениевъд-

ството, се отразиха положително на наетата работна 

сила, която нарасна с 5.6% спрямо деветте месеца на 

2015 г. и продължи тенденцията от предходните две 

години. Последното е свързано с бавното преструкту-

риране на земеделските стопанства от малки такива, 

в които преобладава семейната работна сила, към по-

                                                           
21

 По данни на ЕСС 2010. 

големи стопанства, които наемат трудов ресурс и кои-

то имат по-големи възможности да прилагат нови 

технологии и да модернизират производствения про-

цес22. Наред с това, твърде вероятно е увеличението 

на наетите да е допълнително подпомогнато от зако-

ново регламентираната възможност за еднодневните 

трудови договори в селското стопанство, които са 

приложими именно в областта на растениевъдството 

и които бяха въведени през юли 2015 г. като инстру-

мент за формализиране на )сезонната заетост и „изс-

ветляване“ на сектора. По данни на НОИ, броят на 

лицата, които са били осигурени на еднодневни дого-

вори за периода януари-септември 2016 г., възлизат 

на около 22 хил. души и отбелязват увеличение с 43% 

на годишна база23. Независимо от положителната 

тенденция при наетите, структурата на заетостта в 

селското стопанство продължава да се доминира от 

самонаетите, които заемат 84.6% за деветте месеца 

на годината. Подобно на предходната година, броят 

на самонаетите се понижи с 5.6% на годишна база и 

обуслови намалението на общата заетост в сектора. В 

същото време, наетите, които заемат едва 15.4% от 

заетостта в селското стопанство, са имали водещо 

значение за увеличението на добавената стойност в 

сектора през деветмесечието на 2016 г. 

                                                           
22

 Изводът се основава на данните от наблюденията на земеделс-
ките стопанства през 2010 и 2013 г. Според тях, делът на работна-
та сила в малките стопанства (с използвана земеделска площ до 
10 дка) намалява от 64.2% през 2010 г. на 53.5% през 2013 г., за 
сметка на увеличение на работната сила при по-големите стопан-
ства, макар и малките стопанства да продължават да бъде опре-
делящи за общата заетост в сектора. Също така, делът на семей-
ната работна сила намалява от 92.3% през 2010 г. на 89.6% през 
2013 г., а този на несемейната работна сила се увеличава от 7.7% 
през 2010 г. на 10.4% през 2013 г. 
23

 Източник на данните е анализ на Industry Watch на тема „Ико-
номически ефекти от еднодневните трудови договори“, януари 
2017 г. 
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Табл. 4: Структура и изменение на заетостта в сегментите на строителството, % 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Структура 

Сградно строителство  55.2 49.5 44.4 43.1 41.3 40.7 39.6 38.6 

Гражданско строителство 17.5 21.2 25.8 26.3 27.1 27.5 28.9 29.5 

Специализирани строител-
ни дейности 

27.3 29.3 29.8 30.6 31.5 31.7 31.5 31.9 

Изменение, % на год. база 

Сградно строителство 11.8 -17.9 -30.9 -14.3 -10.6 -4.7 -1.6 -2.5 

Гражданско строителство 50.9 10.9 -6.3 -10.0 -3.9 -1.8 6.1 2.0 

Специализирани строител-
ни дейности 

9.1 -2.0 -21.7 -9.1 -4.2 -2.6 0.4 1.5 

Източник: Евростат 
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Фиг. 28: Изменение на БДС, заетостта и приноси към заетите 

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, МФ 

ПРЕДЛ АГАНЕ Н А ТРУД  

Освен секторният анализ на заетостта, който показва 

развитието на търсенето на труд по отрасли, важно 

значение има и структурният анализ на пазара на тру-

да, който дава индикации за факторите за наблюда-

ваните развития от страна на търсенето. 

През деветте месеца на 2016 г. демографският фактор 

засили негативното си влияние върху предлагането на 

труд в страната. Представянето на изменението на 

заетостта като резултат от промяната в населението, 

коефициента на икономическа активност и броя на 

безработните показа, че спадът на населението в тру-

доспособна възраст беше съчетано и с намаление на 

работната сила, което се отрази в понижение на кое-

фициента на икономическа активност. За сравнение, 

през предходните две години растежът на заетите 

беше свързан предимно с разкриването на работни 

места и намалението на безработните. Броят на без-

работните през деветмесечието на 2016 г. отбеляза 

понижение на годишна база, но това нямаше същест-

вено отражение върху заетостта, тъй като беше свър-

зано в по-голяма степен с намаленото предлагане на 

труд. 
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Табл. 5: Динамика и структура на трудоспособното население и работната сила по възрасти, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 I-IX 

Население (15-64 г.) 

изменение, %, на год. база 

общо (15-64) -1.7 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 

15-24 -5.4 -4.9 -5.0 -4.3 -4.2 

25-54 -0.8 -0.4 -0.4 -0.5 -0.7 

55-64 -1.4 -1.1 -1.4 -2.0 -1.8 

структура, % 

15-24 16.5 15.9 15.3 14.9 14.5 

25-54 62.2 62.7 63.3 63.9 64.3 

55-64 21.3 21.3 21.3 21.2 21.1 

Работна сила (15-64 г.) 

изменение, %, на год. база 

общо (15-64) 0.0 0.6 -0.4 -1.0 -2.0 

15-24 -2.2 -7.4 -12.8 -8.7 -13.1 

25-54 -0.3 0.4 -0.1 -0.7 -1.9 

55-64 2.9 4.9 3.2 0.3 0.9 

структура, % 

15-24 7.5 6.9 6.1 5.6 5.1 

25-54 76.3 76.2 76.5 76.7 76.8 

55-64 16.2 16.9 17.5 17.7 18.0 

Източник: Евростат 
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Намалението на населението в трудоспособна въз-

раст и на работната сила беше съсредоточено пре-

димно при младите възрастови кохорти. През деветте 

месеца на 2016 г. негативните демографски тенден-

ции бяха най-силно изразени при младежите между 

15 и 24 г., при които населението намаля с 4.2% спря-

мо деветте месеца на 2015 г. Известно засилване на 

спада на населението отбеляза възрастовата група 25-

54 г., където броят на хората се понижи с 0.7%, а тем-

път на намаление на лицата в по-зряла възраст между 

55 и 64 г. бе 1.8%, като остана близък до този от пред-

ходната година. В резултат, делът на потенциалната 

работна сила между 15 и 24 г. се понижи до 14.5% за 

деветмесечието на 2016 г., при увеличение на дела на 

населението в групата 25-54 г. до 64.3% и задържане 

на дела на лицата между 55 и 64 г. на малко над 21%. 

Тези развития показаха, че наред с намалението на 

населението продължава и процесът на неговото зас-

таряване. Наблюдаваните негативни тенденции дадо-

ха своето отражение и върху работната сила. През 

деветте месеца на 2016 г. засилен спад на икономи-

чески активното население от 13.1% беше отбелязан 

при младежите 15-24 г. Понижението на входящия 

поток в работната сила на младите възрастови кохор-

ти отрази ниските нива на раждаемост непосредстве-

но след началото на прехода към пазарна икономика 

през 90-те години на миналия век, тъй като именно 

родените през този период влизат понастоящем в 

работната сила. Прави впечатление, че през деветме-

сечието на 2016 г. засилен спад на работната сила 

беше регистриран и в групата 25-54 г. Наред с демог-

рафското влияние, следва да се отбележи, че тази 

група формира и основния емиграционен поток от 

страната. Според данните от демографската статисти-

ка през 2015 г. делът на емигриралите между 20 и 

39 г. възлиза на 43.6%. През деветте месеца на 2016 г. 

с най-голям принос за намалението на работната сила 

в групата 25-54 г. бяха възрастовите групи 25-29 г. и 

35-39 г. Единствено при възрастните между 55 и 64 г. 

работната сила продължи да нараства през деветте 

месеца на 2016 г., което беше свързано както с мер-

ките за повишаване на възрастта за пенсиониране, 

така и с прилаганите активни политики на пазара на 

труда за подкрепа на тази целева група. Според дан-

ните на НОИ през деветмесечието на 2016 г. броят на 

новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и въз-

раст е намалял с 14.3% спрямо деветте месеца на 

2015 г. 

Динамиката на трудоспособното и на икономически 

активното население през първите девет месеца на 

2016 г. обуслови намалението на коефициента на 

икономическа активност, докато коефициентът на 

заетост се повиши. За първи път от 2012 г. насам кое-

фициентът на икономическа активност (15-64 г.) отбе-

ляза понижение от 0.4 пр.п. на годишна база. По-

съществен спад беше регистриран при възрастовата 

група 15-24 г., при която негативната тенденция е в 

сила от 2013 г. насам. За разлика от тази възрастова 

група, при групата 25-54 г. се наблюдаваше тенденция 

на повишение на икономическата активност от 2012 г. 

насам, която беше прекъсната през деветте месеца на 

2016 г. Единствено при възрастните между 55 и 64 г. 

тенденцията на повишение на коефициента на ико-

номическа активност се запази. Тези развития свиде-

телстват за свиване на потенциала на работната сила 

за повишаване на заетостта и допринесоха за разши-

ряване на дистанцията от средните нива на икономи-

ческа активност за ЕС28, което е особено забележимо 

при младежите. Динамиката на коефициента на зае-

Табл. 6: Декомпозиция на промяната в заетостта* 

 % промяна в заетостта 
(спрямо трудоспособното 

население) 

коеф. на икон. активност * % 
промяна в трудоспособното 

население 

промяна в коеф. на икон. 
активност, пр.п 

% промяна в безработните (спря-
мо трудоспособното население) 

1 = 2+3-4 2 3 4 

2012 -0.7 -1.2 1.2 0.7 

2013 -0.1 -0.9 1.3 0.5 

2014 0.8 -0.9 0.6 -1.1 

2015 1.0 -1.0 0.3 -1.6 

2016 I-IX -0.1 -1.0 -0.4 -1.3 

* Декомпозицията използва основното тъждество     (        )  (            )     , където Е е броят на заетите, WAP е населението в тру-
доспособна възраст, PR е коефициентът на икономическа активност и U е броят на безработните. След преобразуване, тъждеството е представено по 

следния начин: 
   

      
     

     

      
      

   

      
. Изчисленията са направени за възрастовата група 15-64 г. въз основа на данните от НРС.  

Източник:МФ 
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тост (15-64 г.) остана на положителна територия през 

разглеждания период, с най-голяма подкрепа от 

страна на повишението при възрастните. В групите 15-

24 г. и 25-54 г. задържането в нивата на заетостта се 

осъществи най-вече по линия на по-големия спад в 

населението в сравнение с намалението в броя на 

заетите лица. И при този показател най-големите отк-

лонения спрямо средните за ЕС28 стойности се наб-

людаваха при младежите. 

Граф. 29: Коефициенти на икономическа активност  
през деветте месеца на 2016 г.  

(%) 

 

Източник: Евростат 

Граф. 30: Коефициенти на заетост през деветте месеца на 2016 г. 

(%) 

 

Източник: Евростат 

В условията на спад на работната сила, нивото на без-

работица отбеляза бързо намаление през деветте 

месеца на 2016 г. Стойността на показателя достигна 

8%24 за деветмесечието на 2016 г. и отчете понижение 

от 1.7 пр.п. на годишна база. Намалението се прояви 

при всички възрастови групи и ако през 2013 г. дос-

тигнатият следкризисен пик в стойността на показате-

ля беше над средния за ЕС28, със значително по-

висока стойност за младежите, то за по-малко от три 
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 Според данните от НРС, за възрастовата група 15-64 г. 

години коефициентът на безработица успя да спадне 

под средните за ЕС нива, дори и при групата на без-

работните между 15 и 24 г. Единствено възрастните 

безработни останаха с равнище на безработица над 

средното за съответната възрастова група в ЕС 28, 

независимо че и при тях се наблюдаваше тенденция 

на намаление на показателя. Следва да отбележим, 

че за деветмесечието на 2016 г. делът на дългосрочно 

безработните над 1 г. в общия брой безработни отбе-

ляза намаление от 2.1 пр.п. на годишна база до 59.6%. 

Това се случи след продължителна тенденция на уве-

личение на този дял в периода 2013-2015 г., тъй като 

възстановяването на заетостта обхвана в по-голяма 

степен краткосрочно безработните до 1 г., поради по-

краткия им престой без работа и по-лесното възста-

новяване на трудовите навици и умения. Коефициен-

тът на дългосрочна безработица продължи да нама-

лява и през деветте месеца на 2016 г., което дава ин-

дикации за намаление на структурната безработица, 

но неговата стойност остана над средната за ЕС28. 

През деветмесечието на годината броят на обезкура-

жените запази низходящата си тенденция на годишна 

база, започнала още през 2012 г., но това не доприне-

се за повишаване на икономическата активност в 

страната. Следва да обърнем внимание, че към мо-

мента съвкупният брой на безработните и обезкура-

жените e едва с около 66 хил. души по-голям в срав-

нение със стойността си през 2008 г., когато и двата 

показателя показаха исторически най-ниски нива. 

Оттук бързият спад на безработните и обезкуражени-

те, които са източник на заетост, в условията на спад 

на трудоспособното население и на работната сила, 

ограничава потенциала за нарастване на заетостта в 

страната. 

Граф. 31: Коефициенти на безработица през  
деветте месеца на 2016 г. 

(%) 

 

Източник: Евростат 
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Граф. 32: Коефициент на дългосрочна безработица 

(%) 

 

Източник: Евростат 

Бързите темпове на намаление на безработните при 

спадаща работна сила породиха въпросът доколко 

равнището на безработица съответства на произве-

дения обем на БВП. Въз основа на оценена зависи-

мост25 между нивото на безработица и нивото на БВП 

по постоянни цени е направена прогноза за равнище-

то на безработица, която е сравнена с отчетените 

данни за показателя. 

Граф. 33: Коефициент на безработица 

(%) 

 

Източник: МФ 
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 Оценено е уравнението           , където UR e коефи-
циентът на безработица, а GDP – произведеният БВП по цени от 
2010 г. Използвани са тримесечни данни за нивата на двата пока-
зателя, за периода 1996-2016 г. Въз основа на оценения параме-
тър         е направена прогнозата за нивото на безработица. 

Сравненията показват, че в периода 2000–2002 г. от-

четеното ниво е по-високо от прогнозираното, което 

отразява влиянието на преструктурирането на иконо-

миката от 1998–2000 г. В периода 2003–2009 г. отче-

теното ниво на безработица вече е по-ниско от очак-

ваното, което в началните години вероятно е свърза-

но с влиянието на програмата "От социални помощи 

към заетост", която до 2004–2005 г. имаше голям 

принос за спада на безработицата, а в предкризисни-

те 2007-2008 г. отразява прегряването на икономика-

та. През 2009 г. статуквото все още е същото, тъй като 

безработицата реагира на кризата с период на закъс-

нение. В годините 2010–2014 г. отчетеното ниво вече 

е по-високо от прогнозираното, под влияние на кри-

зата и последвалото икономическо преструктуриране, 

а към 2015 г. отчетената стойност на коефициента е 

близка до прогнозираната, което вероятно означава, 

че кризата е „оздравила“ пазара на труда. От 2016 г. 

обаче отчетеното равнище на безработица е по-ниско 

от прогнозираното и това отразява спада на работната 

сила в страната.  
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Доходи, производителност на труда и  
конкурентоспособност 

Продължаващото търсенето на труд беше съпроводе-

но с нарастване на средната работна заплата в по-

голяма част от икономическите дейности. Успоредно 

с това, добавената стойност на един зает продължи да 

се повишава, като съществен дял от новонаетите лица 

принадлежаха на секторите с висока производител-

ност на труда. Динамиката на производителността и 

компенсацията на един нает, от своя страна, обусло-

виха умереното нарастване на разходите за труд на 

единица продукция, което беше осъществено в по-

голяма степен по линия на свиването на разходите 

извън работната заплата в сектора на услугите. 

ДОХОДИ  

Възходящото нарастване на средната работна заплата 

през 2016 г. се дължеше на продължаващото търсене 

на труд. Номиналният растеж на показателя възлезе 

на 7.5%26, средно за първите девет месеца и остана 

близък до отчетения през аналогичния период на 

предходната година темп на изменение (7.8%). Водещ 

принос към текущото развитие имаха преработва-

щата промишленост (10.3%), търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети (9.1%) и високопроиз-

водителните дейности в рамките на сектор услуги, в 

т.ч. създаване и разпространение на информация 

(8.4%), финансови и застрахователни дейности 

(6.9%), административни и спомагателни дейности 

(9.1%) и операции с недвижими имоти (9.7%). 

В почти всички дейности на промишлеността номи-

налното нарастване на работната заплата беше по-

високо от средното за икономиката. Динамиката на 

средствата за заплати, обемите продукция и оборота 

се изменяха с близки темпове до края на 2015 г. в 

дейностите, формиращи най-голям дял в оборота на 

промишлеността. От края на 2015 г. това, което се 

наблюдаваше в част от тях, беше забавяне на реално 

произведените обеми, съчетано с по-ниски продажни 

цени, което доведе до разтваряне на ножицата запла-
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 По данни от краткосрочната статистика за заетите лица и разхо-
дите за труд 

ти-оборот. Това беше най-силно изразено в производ-

ство на основни метали и производство на машини 

и оборудване. Сред дейностите с изпреварващ растеж 

на разходите за труд бяха също производство на хра-

нителни продукти, производство на пластмаса и 

изделия от пластмаса, производства на електри-

ческо оборудване, производство на облекла и произ-

водство на транспортни средства. Останалите дей-

ности с най-голямо значение за промишлеността, вкл. 

и тези със спад в обемите производство, отчетоха 

увеличение на оборотите, което беше съпоставимо с 

динамиката на средствата за работна заплата (произ-

водство на метални изделия, производство на не-

метални продукти, производство на химически 

продукти и основни фармацевтични изделия и про-

изводство на текстил).  

Граф. 34: Приноси  по икономически дейности към динамиката 
на средната работна заплата (СРЗ) и наетите лица, I-IX.2016 г. 

(пр.п., на год. база) 

 

*Наети лица към края на месеца 
**Включва финансови и застрахователни дейности, професионал-
ни дейности, операции с недвижими имоти, създаване и разпрос-
транение на информация и административни и спомагателни 
дейности 
***Включва добивна промишленост, производство и разпростра-
нение на ел.енергия и доставяне на води 

Източник: НСИ, МФ 
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Увеличеното търсене на наети лица в почти всички 

групи професии в търговия, ремонт на автомобили 

и мотоциклети беше съчетано с ускорено повише-

ние на работната заплата27, възлизащо на 9.1% средно 

за периода януари-септември 2016 г. Отчетената въз-

ходяща динамика следваше двуцифрените темпове 

на нарастване на оборота в сегментите, свързани с 

търговия на дребно и в търговия с автомобили, 

като единствено в търговията на едро се наблюда-

ваше спад на показателя. Сравнението между изме-

нението на броя на наетите лица и отработените ча-

сове показа превес на последните, което също имаше 

положителен принос върху нарастването на средните 

доходи в сектора.  

С подобно развитие се характеризираха и високо-

производителните дейности в услугите, където пови-

шеното търсене на квалифициран труд обуслови на-

растването на средните работни заплати, в т.ч. ин-

формационни дейности, финансови и застрахова-

телни дейности, професионални и административ-

ни дейности и операции с недвижими имоти. 

Секторите, които имаха ограничено влияние върху 

нарастването на работната заплата през първите де-

вет месеца на 2016 г., бяха строителство, транс-

порт, складиране и пощи и хотелиерство и ресто-

рантьорство.  
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 Данните за средната работна заплата се базират на Краткосроч-
ната статистика за заетостта и разходите за труд. 

Граф. 35: Индекс на строителна продукция и  
средства за работна заплата 

(% на год. база) 

 

Източник: Евростат 

От началото на 2016 г. средствата за работна заплата28 

в строителството се понижиха с 1.5% на годишна 

база, в съответствие с намалението на произведената 

продукция и броя на наетите. По-ниско търсене на 

труд се наблюдаваше във всички групи професии и 

ръстът на средната работна заплата в сектора се заба-

ви до 3.9% в номинално изражение, спрямо 8% през 

същия период на предходната година. Ограничаващо 

влияние оказа и изпреварващият спад на отработени-

те часове спрямо този на наетите лица (-7.7% спрямо -

5.4%), което при равни други условия води до по-

ниска стойност на осигурителния доход и съответно 

по-нисък темп на изменение на показателя. През раз-
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 По данни от Краткосрочната статистика в строителството (Еврос-
тат). 
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Табл. 7: Оборот, произведена продукция и разходи за заплати в промишлеността 

Икономическа дейност Дял в общия 
оборот 

Индекс на оборота 

(2010=100) 

Индекс на произведената 
продукция 

(2010=100) 

Индекс на разходите за 
заплати 

(2010=100) 

 X’2016 2015 I-IX’2016 2015 I-IX.2016 2015 I-IX.2016 

Производство на основни метали 13.3% 118 100 99 91 105 115 

Производство на метални изделия 5.4% 195 255 129 153 136 167 

Производство на хранителни продукти 11.6% 107 112 90 90 105 120 

Производство на неметални продукти 4.5% 135 134 128 124 112 116 

Производство на пластмаса и изделия от 
пластмаса 

4.1% 142 154 132 143 173 206 

Производство на електрически съоръжения 4.4% 148 150 144 147 178 197 

Производство на химически продукти 4.2% 157 170 109 112 151 150 

Производство на основни фармацевтични 
продукти 

1.1% 146 147 147 141 146 149 

Производство на облекла 3.6% 117 121 96 99 132 139 

Производство на текстил 1.1% 136 149 108 114 136 152 

Производство на машини и оборудване 3.7% 148 140 142 141 154 168 

Производство на транспортни средства 3.1% 155 171 131 138 193 219 

Източник: Евростат  
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глеждания период спадът на произведената продук-

ция надхвърли този на средствата за заплати, но все 

пак в хода на годината се наблюдаваше постепенно 

оптимизиране на последните и скъсяване на дистан-

цията между двата показателя. 

В дейностите транспорт, складиране и пощи и хо-

телиерство и ресторантьорство номиналният рас-

теж на средната работна заплата остана по-нисък, 

забавяйки се съответно до 3.7% и 1.4%. Ограниченото 

нарастване на показателя в тях беше отражение на 

засиленото търсене на нискоквалифицирани наети 

лица, тъй като през текущия период оборотите след-

ваха възходяща динамика.  

Извън дейностите от бизнес сектора на икономиката, 

от началото на 2016 г. в бюджетния сектор се наблю-

даваше ограничаване на процеса по освобождаване 

на наети лица, характерен за последните две години. 

Успоредно с това, растежът на работната заплата в 

него се ускори до 7.1% в номинално изражение, но 

все пак темпът ѝ на изменение остана по-нисък от 

този в частния сектор (7.9%). Наблюдаваното ускоре-

ние в динамиката на бюджетните заплати беше осъ-

ществено по линия на здравеопазване и държавно 

управление (съответно 7.6% и 8.5%), докато в образо-

ванието (6.3%) номиналното нарастване на показате-

ля бе по-ниско от средното за сектора. Въпреки за-

пазването на броя на наетите лица почти непроменен 

на годишна база (-0.4%), и в трите дейности беше от-

четено повишение на дела на висококвалифицирани-

те лица, за сметка на намаление на обхвата на нис-

коквалифицираните, което също оказа положителен 

принос върху средната заплата.  

Важен инструмент на правителството при провеждане 

на политиката по доходите се явява МРЗ. От януари 

2016 г. размерът на МРЗ бе повишен от 380 на 420 лв., 

като по този начин нейното увеличение спрямо 

2015 г. възлезе на 13.5% в номинално изражение. 

Заложеният темп на изменение се очаква да изпрева-

ри този на средната работна заплата (СРЗ)29, което ще 

доведе до повишение на отношението МРЗ/СРЗ до 

44.5% спрямо 42.1% през 2015 г. Сравнението с ЕС28 

показва, че по последни актуални данни за 2015 г. 

нивото на показателя в България е близко до по-

голяма част от европейските страни и дори с очаква-

ното увеличение през 2016 г. то ще остане по-ниско в 

сравнение с новите страни членки.  

Разгледано общо за икономиката, по-високият размер 

на МРЗ през 2016 г. не беше водещ за динамиката на 

минималните осигурителни доходи (МОД), чийто 

темп на растеж възлезе средно на 4%. По-силно влия-

ние се наблюдаваше в групите професии с най-голям 

брой лица, осигуряващи се на минимален праг, в т.ч. 

персонал, зает с услуга за населението, търговията 

и охраната и професии, неизискващи специална ква-

лификация. Нивото на договорените прагове в разг-

лежданите групи професии съвпадаше с МРЗ в около 

80% от общо 85 икономически дейности, което би 

оказало натиск върху средните доходи при послед-

ващо повишение на МРЗ над икономическо обосно-

вано ниво.  

                                                           
29

 За периода януари-септември СРЗ се повиши със 7.5%. 

Табл. 8: Минималните осигурителни прагове в избрани икономически дейности и групи професии за 2016 г. 

Икономическа дейност/Професионална група 
МОД (лв.) МОД (%, на годишна база) 

Група 5 Група 8 Група 9 Група 5 Група 8 Група 9 

Производство и преработка на месо 427 511 420 12.4 16.9 10.5 

Производство на облекло 420 425 420 9.7 6.3 10.5 

Производство на химични продукти 420 455 420 10.5 7.6 10.5 

Производство на метални изделия 420 435 420 10.5 8.7 10.5 

Производство на електрически съоръжения 420 540 420 10.5 10.2 10.5 

Производство на машини и оборудване 420 470 420 10.5 0.0 10.5 

Производство на мебели 420 440 420 10.5 12.8 10.5 

Строителство на сгради 420  420 10.5  10.5 

Търговия 545  470 9.0  6.8 

Хотелиерство и ресторантьорство 450  420 2.3  5.0 

Друг пътнически сухопътен транспорт 420  420 10.5  10.5 

Източник: ДОО, МФ 
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Въздействието на разглежданата административна 

мярка по икономически дейности имаше ограничен 

обхват в хотелиерство и ресторантьорство. Увели-

чението на минималните осигурителни прагове в тях 

бе 2.7% и не би следвало да е оказало натиск върху 

средните доходи. В търговия, ремонт на автомоби-

ли и транспорт, растежът на праговете беше значи-

телно по-висок (8.7%), но прави впечатление, че дого-

ворените прагове за 2016 г. там надхвърлиха нивото 

на МРЗ и тяхното увеличение не беше продиктувано 

само от актуализацията на последната. По-силно на-

растване на МОД се наблюдаваше в сухопътен тран-

спорт и строителство, но растежът на средните 

доходи в тях беше ограничен, вероятно в резултат от 

намалението на отработените часове. По-силно влия-

ние беше отчетено в дейностите от промишлеността, 

където в част от групите с водещ дял на лица осигуре-

ни на МОД, праговете бяха договорени в съответствие 

с по-високия размер на МРЗ. 

ПРОИЗВОДИ ТЕЛН ОС Т Н А Т РУДА И  

КОН КУРЕН ТОСП ОС ОБН ОСТ  

В условията на нарастване на заетостта в страната, 

реалната производителност30 общо в икономиката се 

повиши с 2.2% през първите девет месеца на 2016 г. 

спрямо 2.7% през съответния период на 2015 г, като 

забавяне в динамиката на показателя беше отчетено в 

индустрията и услугите.  

Декомпозицията на БДС по фактори31 показа че, уве-

личеното търсене на труд е довело до повишение на 

дела на услугите в общата заетост и е повлияло поло-

жително за растежа на производителността в сектора. 

Най-висок принос към нарастването на брутната до-

бавена стойност имаха дейностите, които отчетоха 

растеж на заетостта и съответно повишение на дела, в 

т.ч. търговия, транспорт, хотелиерство и ресто-

рантьорство, създаване и разпространение на ин-

формация и творчески продукти; далекосъобщения 

и професионални дейности и научни изследвания; 

административни и спомагателни дейности. В 

промишлеността приносът на този компонент също 

                                                           
30

  Отношение между БДС по цени от 2010 г. и броя на заетите 
(СНС). 
31

 European Commission (2003), The EU Economy: 2003 Review, 
European Economy, No. 6, Office for Official Publications of the 
European Communities. 

беше положителен, но значително по-нисък. В селс-

кото стопанство и строителството намалението 

на заетостта обуслови по-нисък принос на тези дей-

ности към динамиката на производителността общо в 

икономиката. 

Граф. 36: Декомпозиция на реалния растеж на производител-
ността на труда по фактори и икономически дейности 

 

 

 

Източник: МФ  

Наблюдаваният по-висок принос на ефекта от промя-

ната в структурата на заетостта по икономически дей-

ности върху реалната динамика на производителност-

та показа, че новонаетите лица се характеризираха с 

по-висока производителност на труда, което е бла-

гоприятно от гледна точка на необходимостта от ус-

коряване на темпа на нарастване на производител-

ността в българската икономика в средносрочен план. 

Това развитие започна още от 2015 г., заедно с възс-

тановяването на пазара на труда, като стойността на 

приноса през първите девет месеца на 2016 г. бе съ-

поставим с нивата преди настъпването на кризата.  

1.7 

0.8 
1.0 

2.7 

2.2 

-1

0

1

2

3

4

2012 2013 2014 2015 I-IX.2016

Ефект от изменението на заетите 

Ефект без промяна в дела на заетите 

Реално изменение на ПТ, %, на год.база 

1.7 

0.8 
1.0 

2.7 

2.2 

-1

0

1

2

3

4

2012 2013 2014 2015 I-IX.2016

Услуги 

Строителство 

Промишленост 

Селско стопанство 

Реално изменение на ПТ, %, на год.база 



29 

Граф. 37: Декомпозиция на реалния растеж на  
производителността на труда по фактори и икономически дей-

ности за периода I-IX.2016 г. 

(пр.п.) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Граф. 38: Изменение на дела на заетите за периода I-IX.2016 г.  

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Въпреки отчетеното забавяне, темпът на нарастване 

на производителността на труда в България от нача-

лото на 2016 г. беше вторият най-висок (след 

Румъния) сред страните от ЕС28. Страната имаше 

сравнително предимство в областта на информаци-

онните дейности, финансови и застрахователни 

дейности и операции с недвижими имоти, където и 

през текущия период относителната производител-

ност на труда32 остана най-висока не само в рамките 

на българската икономика, но и спрямо ЕС-28, в т.ч. и 

новите държави членки. Отчетените промени в струк-

турата на заетостта в България свидетелстваха за по-

                                                           
32

 Относителната производителност на труда е отношение между 
дела на БДС и дела на заетостта в дадена икономическа дейност. 
Това отношение измерва производителността в нея спрямо сред-
ното за икономиката ниво.  

вишено търсене на труд именно в тези сегменти, кое-

то от своя страна благоприятстваше цялостната кон-

курентоспособност. Положително развитие се наблю-

даваше и в рамките на сектор индустрия. В строи-

телството стойността на показателя остана под 

средното за икономиката ниво, което обаче беше 

характерно и за останалите европейски страни, а в 

промишлеността относителната производителност на 

труда беше съпоставима със средното равнище в 

ЕС28, и надхвърли тази в ЕС1033. Макар и със слабо 

подобрение, аграрният сектор продължи да бъде 

основен ограничаващ фактор пред конвергенцията 

към средноевропейските нива на структурата на до-

бавената стойност и заетостта, имайки предвид нис-

ката относителна производителност в него и високия 

дял на заетите лица, който остава сред най-високите 

сред страните от ЕС28.  

В рамките на сектор индустрия без строителство34 

относителната производителност на труда беше най-

висока в електроенергия, добивна промишленост, 

производство на химични продукти и производство 

на основни метали, производство на изделия от 

други неметални суровини, и производство на елек-

трически съоръжения, където стойностите на показа-

теля надвишаваха средните за ЕС28 и ЕС10 и България 

също се характеризираше със сравнително предимст-

во. Благоприятно беше и наблюдаваното през пос-

ледните години намаление на дела на заетите лица в 

трудоемките отрасли, с ниска добавена стойност, но 

въпреки това тяхното ниво остава над средноевро-

пейското ниво, което при равни други условия пони-

жава нивото на общата производителност в страната. 

По данни от краткосрочната статистика, през първото 

деветмесечие на 2016 г. броят на наетите лица се по-

виши съществено в част от дейностите с висока про-

изводителност, в т.ч. производство на основни ме-

тали, производство на изделия от други неметални 

суровини производство на електрически съоръже-

ния и производство на компютърна техника, което 

би следвало да повлияе в посока скъсяване на дис-

танцията, съществуваща в структурите на добавената 

стойност и заетите в България и ЕС28. 
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 Новите страни членки с изключение на Кипър, Малта и Хърватс-
ка. 
34

 Детайлните данни за индустрия без строителство се отнасят за 
2015 г. 
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През първите девет месеца на 2016 г. динамиката на 

производителността на труда и компенсацията на 

един нает доведоха до умерено увеличение на РТЕП 

Текущата динамика на РТЕП беше в по-голяма степен 

резултат от ограничаване на номиналното нарастване 

на компенсацията на един нает до 4% (спрямо 4.8% 

през I-IX’15), като положителен принос имаше и реал-

ният растеж на производителността на труда (2.2%). В 

условията на продължаващо търсене на труд, РТЕП се 

повишиха с номинален темп от 1.8%35 на годишна 

база спрямо 1.6% през аналогичния период на пред-

ходната година. В реално изражение те дори се по-

нижиха (с 0.1%), което се наблюдаваше за втора годи-

на поред.  

Граф. 39: Декомпозиция на номиналните разходи за труд на 
единица продукция за периода I-IX.2016 г. 

(% на год. база) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления  
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 Номиналните РТЕП общо за икономиката са отношение на ком-
пенсацията на един нает и БДС по постоянни цени при база 2010 г. 
на един зает (СНС). 

Разгледано по икономически дейности, номиналните 

РТЕП в услугите останаха без промяна и имаха осно-

вен принос за благоприятното общо развитие на ин-

дикатора. Компенсацията на един нает в сектора се 

повиши с едва 0.7%, в съответствие с динамиката на 

реалната производителност. В част от дейностите 

беше отчетено намаление на РТЕП, с водещ принос на 

агрегирания отрасъл търговия, транспорт, хотели-

ерство и ресторантьорство (-0.3%). Детайлните 

данни от краткосрочната статистика на заетостта и 

разходите за труд показаха значително ограничаване 

на растежа на заплатите в транспорт, складиране и 

пощи и хотелиерство и ресторантьорство. В рам-

ките на търговия, ремонт на автомобили и мото-

циклети това беше осъществено по линия на свива-

нето на разходите извън работната заплата. Послед-

ното отразяваше значителния спад от 6.4% на оборота 

в търговията на едро без търговията с автомоби-

ли и мотоциклети. В останалите сегменти на търго-

вията оборотите отчетоха двуцифрен темп на растеж, 

но техният принос в добавената стойност бе по-слаб. 

Допълнително обяснение за ограничаване на дина-

миката на компенсацията на един нает в сектора мо-

же да се търси и по линия на стесняване на обхвата на 

трудовите договори извън тези по трудово и служеб-

но правоотношение, което се наблюдава от 2014 г. 

насам.  
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Табл. 9: Относителна производителност на труда по икономически дейности за периода I-IX.2016 г. (%) 

  ЕС-28 ЕС-10 България 

Общо 100.0 100.0 100.0 

Селско, горско и рибно стопанство 31.1 29.2 25.7 

Индустрия без строителство 125.8 115.7 124.3 

Строителство 82.9 77.0 94.4 

Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 77.1 98.5 82.6 

Създаване и разпространение на информация 170.2 195.7 210.8 

Финансови и застрахователни дейности 198.0 212.1 389.3 

Операции с недвижими имоти 1 036.6 670.2 1 358.7 

Професионални и административни дейности 86.6 113.8 83.7 

Държавно управление, образование и здравеопазване 80.6 78.6 87.2 

Други 57.8 70.2 69.7 

Източник: Евростат, МФ 
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Граф. 40: Динамика оборота за периода I-IX.2016 г. и дял в БДС* 

на дейностите, включени в търговия, транспорт и хотелиерс-

тво и ресторантьорство  

 

*Последните актуални данни се отнасят за 2015 г. 
Източник: НСИ, Евростат 

Намаление на номиналните РТЕП имаше и в други 

дейности в сферата на услугите, в т.ч. създаване и 

разпространение на информация (-5%) и операции с 

недвижими имоти (-18%), както и в търговия, ре-

монт на автомобили и мотоциклети, низходящата 

динамика на РТЕП в тях следваше ограничаването на 

разходите извън работна заплата. Като цяло в услуги-

те, повишеното търсене на наети лица беше свързано 

със забавяне на производителността на труда, като 

единствено в професионални и административни 

дейности това доведе до по-висок растеж на номи-

налните РТЕП (6.1%). Финансови и застрахователни 

дейности бяха единственият сегмент в услугите с по-

добрение в динамиката на производителността на 

годишна база (1.6%), но тя остана по-ниска от тази на 

компенсацията на един нает (5.5%) и РТЕП се повиши-

ха с 3.6% в номинално изражение.  

За разлика от услугите, в сектор индустрия се наблю-

даваше повишение на РТЕП от началото на 2016 г. 

Динамиката на номиналните РТЕП в промишлеността, 

която е в най-силна степен изложена на конкурентен 

натиск от страна на външните пазари, отчете същест-

вено ускорение до 9.4% спрямо 0% през съответния 

период на 2015 г. Наблюдаваното възходящо разви-

тие се обуславяше както от забавянето на добавената 

стойност (до 1.5% от 2.3%), така и от ускорението на 

компенсацията на един нает (до 11.1% от 3.1%). Ин-

дустрията отчете ускорен растеж на разходите за 

труд, но въпреки това експортно-ориентираните дей-

ности следваха благоприятно развитие по отношение 

на производствената и експортна активност. Освен 

това, в периода до 2015 г. темпът на растеж на произ-

ведената продукция надхвърляше този на разходите 

за труд в дейностите с най-високо значение за дина-

миката на износа и оборотите за външния пазар и 

този натрупан потенциал дава възможност за изпре-

варващо нарастване на доходите за определен пери-

од от време, без това непременно да има отрицате-

лен ефект върху дейността им.  
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Табл. 10: Дял на брутния опериращ излишък в БДС в промишлеността (%), 2014 г. 

 Икономическа дейност ЕС-28 ЕС-10 България 

Добивна промишленост 62 54 55 

Преработваща промишленост 35 49 49 

Производство на хранителни продукти 40 47 52 

Производство на метални изделия, без машини и оборудване 32 45 48 

Производство на облекло 32 26 32 

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 29 49 46 

Производство на изделия от други неметални минерални суровини 34 52 62 

Производство на химични продукти 44 60 67 

Производство на основни метали 29 50 66 

Производство на електрически съоръжения 27 46 46 

Производство на изделия от каучук и пластмаси 34 55 56 

Производство на напитки 56 60 54 

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 36 54 51 

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 31 49 56 

Източник: Евростат 
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Предпоставки за наличието на гъвкавост в сектора 

може да се открият и при сравнението в междунаро-

ден план на показатели, свързани с производствената 

му активност. Въпреки отчетеното повишение на раз-

ходите за труд през първите девет месеца на 2016 г., 

делът на труда в добавената стойност в промишле-

ността остана значително по-нисък спрямо средната 

стойност за страните от ЕС28 и малко по-висок от ни-

вото в ЕС10. Възходящата динамика на РТЕП в страна-

та кореспондираше със забавяне в темпа на растеж на 

печалбите, но последните актуални данни показаха, 

че дейностите на промишлеността имат потенциал да 

поемат изпреварващ растеж на доходите спрямо про-

изводителността, тъй като в експортно-ориентираните 

дейности делът на брутния опериращ излишък в до-

бавената стойност надхвърля с около 20 пр.п. средно-

то ниво в ЕС28 и с около 4 пр.п. това в новите държави 

членки.  

На фона на низходящата динамика на повечето пока-

затели в строителството, компенсацията на наети-

те лица се характеризираше с двуцифрени темпове на 

нарастване. Имайки предвид ограничения растеж на 

средната работна заплата, развитието на компенса-

циите би следвало да отразява по-високия растеж на 

доходите извън работна заплата и/или доходите на 

наетите лица извън обхвата на тези по трудово и слу-

жебно правоотношение. В условията на съществен 

спад на заетостта в строителството, реалният растеж 

на производителността на труда нарасна с 3.7% спря-

мо спад от 1% през първите девет месеца на 2015 г., 

което обаче не беше достатъчно, за да компенсира 

възходящия тренд при компенсацията на един нает 

(19.6%), и разходите за труд на единица продукция в 

сектора се повишиха със 7% и 15.5%, съответно в ре-

ално и номинално изражение. 

Текущото развитие на строителството беше повлияно 

негативно от ограничения ресурс по оперативните 

програми, поради все още началната фаза на новия 

програмен период. Въпреки отчетения спад общо за 

сектора, средствата по договори за обществени по-

ръчки, сключени от малки строителни фирми36 след-

ваха възходяща динамика (с около 90% на годишна 

база). И тъй като в разглеждания сегмент отношение-

то добавена стойност към оборот е значително по-

ниско в сравнение със средните и големите фирми37, 

би следвало отчетеното увеличение на приходите да 

е намерило по-силно проявление в компенсацията на 

наетите. Ограничените приходи при средните и голе-

ми предприятия обаче имаха водещо значение за 

изоставащия темп на нарастване на добавената стой-

ност. В номинално изражение показателят се ускори 

до 8.2%, но то беше изцяло продиктувано от цените, а 

реално произведеният обем почти не се измени на 

годишна база (0.1%).  

 

                                                           
36

 По данни на Камарата на строителите в България (КСБ), Мони-
торинг на обявените обществени поръчки. По данни от Централ-
ния професионален регистър на строителите (ЦПРС) делът на 
малките фирми възлиза на около 84%, което съответства на пред-
приятията с персонал от 0 до 9 лица, съгласно дефиницията от 
структурната бизнес статистика.  
37

 По данни от структурната бизнес статистика за 2015 г., отноше-
нието БДС/оборот в предприятията с персонал от 0 до 9 лица 
възлиза на 8.7%, докато в останалите групи предприятия неговата 
стойност се равнява на 22.6%.  

Табл. 11: Сключените договори за строителство по обществени поръчки за периода I-IX.2016 г. 

 Малки фирми Средни фирми Големи фирми Общо* 

Дял (% от общия брой) 83.4% 14.7% 1.9% 100% 

Брой сключени договори по обществени поръчки през I-IX’2016 г. 968 891 224 2115 

Изменение спрямо I-IX’2015 г. (%) 14.6% 1.9% -19.7% 3% 

Стойност (млн. лв.) през I-IX’2016 г. 386 696 378 1468 

Изменение спрямо I-IX’2015 г. (%) 90.1% 18.8% -51.4% -7% 

* В общия брой са включени и нерегистрирани фирми в ЦРПС, но техния дял е незначителен: 1.5% за брой сключени договори и 0.5% по отношение на 
тяхната стойност. 

Източник: КСБ 
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Инфлация 

За единайсетте месеца на 2016 г. годишният темп на 

инфлация в страната остана отрицателен, като към 

ноември възлезе на -0.8%. С най-голямо влияние вър-

ху динамиката на потребителските цени в страната бе 

развитието на международните цени на суровия пет-

рол и отражението му върху цените на дребно на 

транспортните горива. Приносът на т.нар. базисна или 

съществена инфлация (от общия индекс се изключва 

ценовото изменение на непреработените храни и 

енергийните стоки) също остана отрицателен през 

целия разглеждан период. Нехранителните неенер-

гийни стоки продължиха да отчитат поевтиняване на 

годишна база за седма поредна година, а спадът в 

цените на пазарните услуги се ускори – по-

съществено в началото на последното тримесечие.  

Граф. 41: Динамика на потребителските цени по основни  
компоненти 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: НСИ, собствени изчисления 

България остана сред страните в ЕС с най-висок годи-

шен темп на дефлация, като през втората половина на 

годината отчита и най-голям спад на потребителските 

цени в сравнение с останалите държави-членки. Гру-

пите, които в най-голяма степен формират отклоне-

нието спрямо средното за ЕС28, са услуги, енергийни 

и нехранителни стоки. 

 

Граф. 42: Динамика на общия ХИПЦ  

(% на год. база) 

 

Източник: Евростат 

Граф. 43: Изменение по компоненти на ХИПЦ
38

 към ноември 
2016 г.  

(% на год. база) 

 

Източник: Евростат 

С най-голям принос за запазване на дефлацията в 

страната през по-голямата част от 2016 г. бе спадът в 

цените на горивата, които следваха динамиката на 

международни цени на суровия петрол. Значителното 

понижение в цените на енергийните продукти бе во-

дещ фактор за ускорението на дефлацията при цените 

на производител в промишлеността, което се отрази и 

в по-ниски цени на потребител – най-вече при тези на 

транспортните горива. Навлизането на нов участник 

на пазара на дребно в края на 2015 г. и постепенното 

разширяване на дейността му през годината оказа 

                                                           
38

 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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влияние върху състоянието на конкуренцията в секто-

ра и също доведе до осезаемо понижение на цените. 

Именно с това би могло да се обясни и по-

същественото поевтиняване на горивата в България в 

сравнение с отчетеното средно за ЕС28, наред с нап-

равените корекции в акцизите и ДДС в редица дър-

жави-членки на Съюза39. С цел предотвратяване на 

възможностите за злоупотреби и отклонение от ак-

цизно облагане, в началото на годината бе уеднакве-

на акцизната ставка за газьола за отопление и този за 

моторно гориво, освен това бе въведен и акциз за газ 

пропан-бутан за битовите потребители. Предвид 

сравнително ниското им тегло в потребителската 

кошница обаче, ефектът от мярката върху цените на 

горивата в България не бе съществен. В същото вре-

ме, по данни на Евростат, промените в данъчната 

политика в държавите-членки се е отразила в пови-

шение на потребителските цени на горивата средно 

за ЕС28 с 0.6 пр.п.40 

Граф. 44: Международна цена на суровия петрол в евро и пот-
ребителски цени на транспортните горива  

(изменение в % на год. база)  

 

Източник: Световна банка, НСИ, Евростат 

Общата дефлация бе повлияна и от ускорението на 

отрицателните темпове на базисната инфлация, въп-

реки наблюдаваното съществено забавяне на поевти-

няването при автомобилните горива през второто 

полугодие. Цените на пазарните услуги започнаха да 

отчитат понижение на годишна база през февруари, 

                                                           
39

 По данни от Енергийния бюлетин на EK, страни с корекции в 
акцизната ставка през 2016 г. са: Белгия, Дания, Финландия, 
Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Малта, Нидерлан-
дия, Португалия; с корекции в ставката на ДДС: Гърция и Румъния; 
с корекции в други данъци и такси: Испания, Гърция, Латвия, 
Португалия, Словения. 
40

 На база на изчислявания от Евростат индекс при постоянно ниво 
на данъците (HICP at constant tax rates). 

като тази тенденция се засили през годината и към 

ноември техният спад бе 1.8%. Сред факторите за това 

бе не само понижението на тарифите за роуминг за 

целия Европейски съюз в края на април, но също така 

и поевтиняване на услугите за достъп до интернет, 

както и по-ниските цени на билетите за международ-

ни полети под влияние на нарасналата конкуренция 

сред опериращите в страната (нискобюджетни) авио-

компании. При автомобилния транспорт не бе наб-

людаван съществен ефект по линия на по-евтините 

транспортни горива. 

Граф. 45: Индекс на цени на производител (ИЦП) 

(изменение в % на год. база) 

 

Източник: Световна банка, НСИ, Евростат 

Цените на другия основен компонент на базисната 

инфлация – нехранителните стоки (без енергийните 

продукти), продължиха да отчитат понижение на го-

дишна база за седма поредна година. Поевтиняване-

то на стоките с дълготраен характер и най-вече на 

употребяваните автомобили отново имаше най-

съществен принос за наблюдаваната тенденция, като 

продължи да определя и съществената разлика в 

темповете на инфлация в сравнение със средното за 

ЕС28 при този компонент на ХИПЦ. Сравнително висок 

отрицателен принос при дълготрайните стоките имаха 

също и мебелите и предметите за обзавеждане, ком-

пютърната, ТВ, фото и видео техниката, които са тра-

диционно от внос, а от недълготрайните – най-вече 

дрехите и обувките. Ефект в тази връзка би могъл да 

се търси също и по линия на ръста на онлайн търгови-

ята през последните години41 и броя потребители, 

които пазаруват по интернет не само в рамките на 

                                                           
41

 По данни от регулярното годишно проучване по методология на 
Евростат за използването на информационни и комуникационни 
технологии (ICT usage) в държавите-членки на ЕС. 
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страната, но също така и от чуждестранни търговци, 

което се отразява и върху състоянието на конкурент-

ната среда. 

Конюнктурата на световните пазари и конкретните 

метеорологични условия традиционно са сред факто-

рите с водещо значение за динамиката на цените на 

хранителните продукти в страната. Международните 

цени на храните отчетоха възстановяване през 2016 г., 

като изменението им в евро на годишна база е поло-

жително от месец май. Това се отрази и в стабилизи-

ране на темпа на инфлация при преработените храни, 

като поскъпването им към ноември бе 0.6% спрямо 

съответния месец на 2015 г.  

Граф. 46: Динамика на цените на хранителните стоки  

(изменение в % на год. база) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

При цените на непреработените храни бе наблюдава-

на характерната по-висока волатилност свързана най-

вече със сезонните колебания, както и влиянието на 

метеорологичните условия при плодовете и зеленчу-

ците. Цените в групата следваха низходящ тренд в 

началото на годината, след което тази тенденция се 

обърна и през летните месеци бе отчетено нетипично 

за сезона поскъпване най-вече при зеленчуците, кое-

то се свързва с лошите климатични условия през про-

летта. Впоследствие цените на непреработените хра-

ни достигнаха „летен“ минимум през есента, като 

спадът им се стабилизира на ниво от -0.7% към ноем-

ври, а инфлацията средно при храните бе минимална 

(0.1%).  

Промените в акцизните ставки за тютюневите изделия 

от началото на годината доведоха до повишение на 

цените им, което към ноември бе 3.9% на годишна 

база. Това се отрази и в поскъпване общо за групата 

алкохол и цигари от 2.1%, при средно поевтиняване 

на алкохолните напитки с 0.7% на годишна база. 

Стоките и услугите с регулирани цени отчетоха пос-

къпване от 0.7% към ноември42. Във връзка с по-

ниските международни цени на енергийните стоки и 

най-вече на петрола, цените на природния газ и топ-

линната енергия бяха понижени на няколко пъти през 

годината, като поевтиняването им към ноември бе 

съответно 17.8% и 7.8% на годишна база. Отрицател-

ният им принос обаче бе компенсиран най-вече от 

поскъпването на винетните стикери в началото на 

годината с 47.4%, както и това на еднократния билет 

за градски транспорт в София с 60% през юни.   

                                                           
42

 Индексът на административните цени е изчислен чрез претег-
ляне на съответните елементарни агрегати в потребителската 
кошница.  
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Табл. 12: Сключените договори за строителство по обществени поръчки за периода I-IX.2016 г. 

Групи нехранителни стоки* 

България ЕС28 

Изменение на цената, 
в % на год. база 

Принос, в пр.п. 
Изменение на цената, 

в % на год. база 
Принос, в пр.п. 

Дълготрайни стоки -3.8 -0.37 0.1 0.01 

автомобили -6.0 -0.19 0.1 0.00 

- нови 1.0 0.01 - - 

- втора употреба -11.2 -0.20 - - 

мебели и предмети за обзавеждане -5.1 -0.10 0.5 0.01 

домакински ел. уреди 0.2 0.00 -0.8 -0.01 

компютърна техника -5.0 -0.04 -2.5 -0.01 

ТВ, фото и видео техника -7.1 -0.05 -2.9 -0.02 

други 1.7 0.01 2.4 0.03 

Недълготрайни стоки -0.4 -0.08 -0.2 -0.03 

*Изменението на цените на стоките с административно определяни цени са изключени от съответните позиции 
Източник: Евростат, собствени изчисления 
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Външен сектор 

И през 2016 г. външната позиция на България остана 

стабилна. И по трите основни сметки на платежния 

баланс на страната (текуща, капиталова и финансова) 

през деветмесечието бяха отчетени нетни входящи 

финансови потоци. Благоприятната бюджетна поли-

тика на натрупване на фискални резерви, съчетана с 

входящи потоци по платежния баланс, се отразиха в 

съществено подобрение на индикаторите за външна 

задлъжнялост. 

ТЕКУЩА  СМЕ ТКА  

Излишъкът по текущата сметка възлезе на 2.3 млрд. 

евро или 4.8% от БВП, като положително салдо бе 

регистрирано както при външната търговия, така и 

при разплащанията общо за двете доходни статии. В 

платежния баланс на България статиите услуги и вто-

ричен доход са традиционно положителни и през 

последните години излишъкът по тях компенсира 

отрицателните баланси в търговията със стоки и 

първичен доход. Това бе наблюдавано и през девет-

месечието на 2016 г.  

Граф. 47: Динамика на текуща сметка по компоненти  

(млн. евро) 

 

Източник: НСИ, БНБ 

Салдото по текущата сметка се повиши с 2.7 пр.п. 

спрямо периода януари-септември 2015 г. Подобре-

нието бе резултат от свиване на дефицита по първи-

чен доход, благоприятна ценова динамика във външ-

ната търговия и изпреварващо нарастване на реалния 

износ на стоки и услуги спрямо вноса. 

Граф. 48: Приноси към годишното изменение  
на текущата сметка

43
 

(пр.п) 

 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 

Основен положителен принос за динамиката на теку-

щата сметка имаше статията първичен доход. Дефицит 

й се сви до 2.1% от БВП, при 3.6% в периода януари-

септември 2015 г. Подобрение бе отчетено както при 

получения, така и при изплатения доход. По статия 

доход, получен от временно работещи в чужбина се 

наблюдаваше постепенно нарастване на годишните 

потоци и до септември 2016 г. те достигнаха 1% от 

БВП, при 0.9% за същия период на 2015 г. и 0.8% за 

цялата 2012 г. Същевременно за деветте месеца на 

2016 г., изплатеният към нерезиденти доход се пони-

жи с 32.5% на годишна база. Динамиката е продикту-

вана от по-ниските изплатените доходи по преки ин-

вестиции. Въпреки че ограниченото изплащане на 

дивиденти и разпределена печалба през първите 

девет месеца на 2016 г. се отрази на възвращаемостта 

на ПЧИ, показателят за България продължава да бъде 

значително над средния за останалите нови страни-

членки на ЕС.  

 

 

 

                                                           
43

 Изчисленията са базирани на метод, използван в разработката 
„External rebalancing in the euro area: Progress made and what re-
mains to be done”, European Commission (септември 2014 г.) 
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Граф. 49: Доходност от ПЧИ 

 

Източник: БНБ, Евростат, собствени изчисления 

Наблюдаваната през 2013-2015 г. тенденция на пони-

жение на международните цени, отразена и в същес-

твен спад в цените на производител, продължи и през 

деветмесечието на 2016 г., водейки до формиране на 

отрицателни дефлатори на вноса и износа. Пониже-

нието в дефлатора на вноса през 2016 г. бе по-силно 

изразено от намалението на цените на износа, т.е. 

имаше положителни условия на търговия. Затова нет-

ният ефект на промяната в цените върху баланса по 

стоки и услуги и, съответно, върху текущата сметка бе 

положителен.  

Граф. 50: Изменения на годишна база във физически обеми и 
цени и номинални растежи на износа по основни групи стоки за 

периода I-IX.2016 г. 

(%) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Най-съществено отклонение между ценовата и коли-

чествената динамика се наблюдаваше в групата ми-

нерални горива и продукти. По данни на БНБ в пери-

ода януари-септември 2016 г., средната цена на вне-

сените в страната суров петрол и природен газ намаля 

съответно с 27.5% и 44.8%, докато при изнесените 

петролни продукти понижението в цените бе 27.2% 

спрямо същия период на 2015 г. Същевременно за 

деветте месеца са внесени 2% повече суров петрол, 

2.4% повече природен газ и са изнесени 16.3% повече 

петролни продукти. В резултат от динамиката на це-

ните на минералните горива и продукти, търговският 

дефицит се сви с 415.5 млн. евро (0.9% от БВП).  

Съчетанието на положителен нетен износ (в реално 

изражение) и положителни условия на търговия се 

отрази в нарастване на годишна база на излишъка по 

статията услуги и свиване на дефицита по статията 

стоки в периода януари-септември 2016 г. За девет-

месечието общият търговски баланс достигна 2.5% от 

БВП, подобрявайки се с 0.9 пр.п. спрямо същия пери-

од на 2015 г. И при износа, и при вноса на стоки бе 

отчетено номинално понижение от съответно 0.3 и 

2.8%. Въпреки отчетеното общо нарастване на търгу-

ваните количества при спад на цените, динамиката в 

отделните групи стоки се различаваше. 

Граф. 51: Изменения на годишна база във физически обеми и 
цени и номинални растежи на вноса по основни групи стоки за 

периода I-IX.2016 г. 

(%) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

На фона на неблагоприятните глобални тенденции, 

България запази добри конкурентни позиции в износа 

на стоки. Отчетеният в страната номинален спад на 

износа бе в съответствие със свиване на световната 

търговия и отрицателни растежи на износа при много 
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от страните от ЕС. От една страна, основните ни тър-

говски партньори показаха относително благоприятна 

пазарна динамика, т.нар. номинално нарастване на 

вноса или спад, но по-слаб от средния за света. Съ-

щевременно промяната в износа на България към тях 

бе по-благоприятна от изменението в търсенето. Ана-

лизът на износа на географски принцип показа, че 

страната ни е загубила част от позициите си в търго-

вията с Турция и Белгия, но този спад е напълно ком-

пенсиран от подобрение в износа към други държави-

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

ния). 

Граф. 52: Експортна конкурентоспособност спрямо 10 водещи 
търговски партньори

44 
 

(пр.п) 

 

Източник: СБ, собствени изчисления 

Подобрената конкурентна позиция се отрази и в бла-

гоприятната динамика на дела на България в светов-

ната и европейската търговия. 

Излишъкът по статията услуги се повиши с 12.8% през 

деветмесечието на 2016 г. до 3 млрд. евро или 6.5% 

от БВП, при 5.9% за същия период на 2015 г. 

Основен принос за подобрението имаше статията 

пътувания. Излишъкът по нея нарасна от 3.7% от БВП 

през януари-септември 2015 г. до 4% за същия период 

на 2016 г. 

                                                           
44

 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 2016 г. 
Конкурентоспособността представлява разликата между нараст-
ването на износа на България към страните и повишението на 
вноса им в номинално изражение.  

Граф. 53: Дял на българския износ в международния  
стокообмен  

 

Източник: СБ, Евростат, собствени изчисления 

Приходите от пътувания на нерезиденти в страната 

нараснаха с 14.9%, водени от по-висок брой посеще-

ния на чужденци и леко повишение на цените на пре-

доставените услуги. След значителния спад в посеще-

нията на туристи през 2015 г., което бе най-вече ре-

зултат от развитието на конфликта между Русия и Ук-

райна, нестабилното икономическо развитие в Гърция 

и оттеглянето на туристи от някои от останалите дър-

жави членки, през 2016 г. се наблюдаваше възстано-

вяване на туристопотока. Според данни на НСИ, броят 

посещения на чужденци през деветмесечието на 

2016 г. е нараснал с 12.8%, в това число посещенията с 

цел почивка са били с 19.9% повече, бизнес визитите 

– със 17.3%, докато посещенията с други цели (вкл. 

транзитно преминаване) са нараснали с 3.1% спрямо 

деветмесечието на 2015 г. Данните на Евростат за 

общия брой нощувки на чужденци в България също 

показват повишение спрямо 2015 г. (20.8%). По отно-

шение на цените на предлаганите в страната услуги, 

през 2016 г. беше отчетена леко положителна дина-

мика. Покачването на цените бе наблюдавано при 

всички групи услуги свързани с ресторантьорство, 

настаняване във ваканционни центрове и курорти, 

комплексни услуги за почивка и хотелиерство, с изк-

лючение на цените в хотелите четири звезди. В пос-

ледната група и през 2015 г. бе отчетен лек спад в 

ценово отношение. 
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Граф. 54: Посещения с цел почивка и екскурзия по страни,  
за периода I-IX.2016 г. 

(брой в хил.; дял от общия брой в %) 

 

Източник: НСИ 

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

дещи туристически дестинации и държави със сходно 

икономическо развитие), през 2016 г. българският 

туристически сектор показва силно конкурентно раз-

витие. Ако разгледаме броя на нощувките в специа-

лизирани места за настаняване като индикатор за 

търсенето, както и промяната в общите приходи от 

пътувания на чужденци в страната като индикатор за 

стабилността на сектора чрез привличаните парични 

потоци, то поради повечето посещения и по-високите 

приходи от тях, България се премества от 3-ти квад-

рант, където бе през 2015 г. (по-малко постъпления и 

спад в нощуванията) в 1-ви квадрант (положително 

изменение както при броя нощувки, така и при пос-

тъпленията).  

Граф. 55: Нощувки и приходи от пътувания –  
динамика на България 

 

Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат 

България продължава да изпреварва повечето дър-

жави в Централна и Източна Европа по отношение на 

общия брой нощувки на чужденци в страната. 

Граф. 56: Нощувки и приходи от пътувания  

(януари-септември 2016, год. растеж в %) 

 

Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат 

Подобрение спрямо 2015 г. бе отчетено и при подста-

тията транспорт. Излишъкът се покачи с 0.2 пр.п. до 

1.1% от БВП. Износът на транспортни услуги се уве-

личи с 9.1% за деветте месеца на 2016 г., при спад от 

2.2% на вноса. 

Граф. 57: Нетни текущи и капиталови трансфери към сектор 
Държавно управление 

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Излишъкът по вторичен доход се понижи поради по-

ниските текущи трансфери към сектор Държавно уп-
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тигна 3.7% за деветмесечието на 2016 г. Основната 

част от тези потоци са по линия на средства от фондо-

ве на ЕС и, съответно, динамиката им зависи от дей-

ността по оперативните програми. 

ФИНА НС ОВИ  П ОТОЦИ  

Външната търговия със стоки и услуги, нетните текущи 

трансфери, входящите потоци по капиталовата сметка 

на платежния баланс, както и положителните ефекти 

от преоценки на външните пасиви и активи се отрази-

ха в подобряването на МИП45 на България и през 

2016 г. Отрицателното влияние на нетния инвестици-

онен доход се запази, но поради подобрението на 

дефицита на тази статия, негативният принос се сви 

съществено спрямо 2015 г. Предвид високото ниво на 

ПЧИ и портфейлни инвестиции в страната, които са 

натрупани в минали периоди, може да се очаква този 

поток да продължи да оказва значителен отрицателен 

ефект върху НЧА и през следващите години. Отчете-

ната дефлация в страната доведе до положителни 

ефекти от преоценки на портфейла, които подкрепиха 

нарастването на НЧА. Това се налага като извод след 

анализ46 на връзките на страната с останалия свят 

(базиран на потоци от платежния баланс) и на ефекта 

от различни преоценки на чуждестранните активи и 

пасиви.  

МИП на България се подобри през деветте месеца на 

2016 г., като отрицателното салдо се сви с 10.9% (3 

млрд. евро) до 24.2 млрд. евро (51.7% от БВП). Изме-

нението отразяваше изпреварващо нарастване на 

активите спрямо увеличението на пасивите. Чуждест-

ранните активи на страната се увеличиха с 14.2% 

спрямо декември 2015 г., достигайки 43.5 млрд. евро 

към края на септември 2016 г. Съществено влияние 

оказа увеличението с 3.2 млрд. евро на резервите на 

БНБ, свързано с положителните баланси по текущата 

и капиталовата сметка и натрупването на фискални 

буфери. Положителен принос имаше и нарастването 

на чуждестранните активи на банките. Поемането на 

нов външен дълг от страна на правителството доведе 

до увеличение на портфейлните инвестиции в страна-

                                                           
45

 Понятията Международна инвестиционна позиция (МИП) и 
нетни чуждестранни активи (НЧА) са използвани като синоними.  
46

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

та и на заемите на сектор Държавно управление. Об-

що чуждестранните пасиви нараснаха с 3.8% до 67.7 

млрд. евро.  

Граф.58: Приноси към изменението на МИП като % от БВП  

(пр.п.) 

 

* Други включва влиянието на годишните потоци по статията Грешки 
и пропуски (Платежен баланс) върху изменението на съотношението 
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  

Граф. 59: Принос на компонентите към изменението на нетния 
външен дълг  

(пр.п.) 

 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
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края на септември 2016 г., повишавайки се с 0.9%. 

Това представлява 73.4% от БВП и отчитайки изпре-

варващото номинално нарастване на БВП спрямо 

външната задлъжнялост е намаление от 1.9 пр.п. 

спрямо края на 2015 г.  

Повишението на брутния външен дълг на страната 

през 2016 г. се дължеше на увеличението на външния 

дълг на Държавно управление, докато при банките, 

нефинансовите предприятия, домакинствата, както и 

по отношение на вътрешнофирменото кредитиране 

се наблюдаване изплащане на дълг. През март беше 

емитиран 1.99 млрд. евро двоен транш облигации, 

които ще бъдат използвани за изплащането на паде-

жиращия през 2017 г. правителствен външен дълг. 

Частният сектор ограничи чуждестранните си задъл-

жения с 636.8 млн. евро спрямо декември 2015 г. И 

при банките, и при небанковите предприятия дина-

миката бе обусловена от понижение на дългосрочния 

дълг. По отношение на отрасловата структура на вън-

шния дълг на небанковия сектор, от страна на прера-

ботващата промишленост Производството на хи-

мични продукти пое нов външен дълг – процес, който 

се наблюдаваше и през 2014-2015 г. Секторите стро-

ителство и финансово посредничество продължиха 

да намаляват своята външна задлъжнялост. Спад бе 

отчетен и при търговия и снабдяване с електрическа 

и топлинна енергия.  

Граф. 60: Структура на БВД по институционални сектори 

 

Източник: БНБ 

Преките чуждестранни инвестиции продължиха да 

формират значителни входящи финансови потоци в 

страната през деветмесечието на 2016 г. (1.2 млрд. 

евро или 2.6% от прогнозното БВП). Реинвестираната 

печалба представляваше почти половината привлече-

ни средства, а остатъкът бе по равно формиран от 

кредити, отпуснати от международни компании на 

опериращи в страната дъщерни дружества, и дялов 

капитал.  

Граф. 61: Разпределение на потоците от ПЧИ в България  
по сектори  

(млрд. евро) 

 

Източник: БНБ, НСИ, МФ 

От гледна точка на отрасловата структура на инвести-

циите през 2016 г., ПЧИ бяха насочени предимно към 

секторите търговия (55.8%), преработваща промиш-

леност (27.3%) и финансови и застрахователни ус-

луги (24.5%).  

България запази добрата си позиция по отношение на 

привлечени ПЧИ спрямо останалите нови държави-

членки на ЕС. 

Граф. 62: Привлечени ПЧИ, дял в БВП, ЕС-11
47

 

 

Източник: Евростат, собствени изчисления  
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 Делът на ПЧИ за деветмесечието на 2016 г. е изчислен спрямо 
БВП за предходните 12 м.  
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Финансов сектор 

През 2016 г. банковата система оперираше в стабилна 

финансова среда, по-висок от прогнозирания реален 

растеж на БВП и очаквания за подобряване на иконо-

мическата активност. От гл. т. на базисните балансови 

показатели бе отчетено повишение както на активите, 

така и на привлечените депозити, капитала и нетния 

финансов резултат. Ликвидната и капиталова пози-

ция, както и показателите за рентабилност също отбе-

лязаха подобрение спрямо предходната година. Из-

миналата 2016 г. беше белязана от проведените прег-

лед на качеството на активите (ПКА) и стрес-тест (СТ) 

на банките в България, резултатите от които бяха пуб-

ликувани през август48.  

Кредитът за частния сектор започна да се възстановя-

ва след първото полугодие на 2016 г., но като цяло 

търсенето на заемни ресурси през годината се харак-

теризираше с все още слаба активност. Положителен 

принос за оживлението по-осезаемо се наблюдаваше 

по линия на жилищното кредитиране, както и забавя-

не на спада на годишна база при потребителските 

кредити и тези за нефинансови предприятия.  

БАНКИ  

Отчетеният нетен финансов резултат на банковата 

система към края на ноември 2016 г. възлезе на 1 283 

млн. лв., при 931 млн. лв. година по-рано, което бе с 

37.8% повече, а натрупаните разходи за обезценка по 

кредити и вземания бяха 677.7 млн. лв., или с 8.3% по-

малко. Коефициентът на ликвидните активи, изчислен 

по Наредба № 11 на БНБ, бе 37.94% при 34.80% годи-

на по-рано. Балансовият капитал към края на ноември 

възлезе на 12.3 млрд. лв., като увеличението спрямо 

ноември 2015 г. бе с 1.04 млрд. лв. (9.2%), като възв-

ръщаемостта му също отчете ръст. Показателите за 

                                                           
48

 Те бяха проведени във връзка с Национална програма за ре-
форми, актуализация 2015 г., както и препоръка на Съвета на ЕК от 
14 юли 2015 година относно Националната програма за реформи 
на България за 2015 г. и съдържаща становище на Съвета относно 
Конвергентната програма на България за 2015 г. и въз основа на § 
9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възс-
тановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвес-
тиционни посредници от 2015 г. Докладите с резултатите са дос-
тъпни тук: 
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSAQR/BSAQRResults/index.ht
m 

доходност на банковата система през 2016 г. са на 

най-високи нива след 2008 г. (вж. фиг. 62), въпреки 

все още ниските темпове на кредитиране, проведени-

те ПКА и стрес-тест и при условия на намаляващи лих-

вени проценти. 

Резултатите от ПКА и СТ потвърдиха стабилността на 

българската банкова система и устойчивостта ѝ да 

абсорбира негативни макроикономически и пазарни 

шокове, както и че не се налага подкрепа с публични 

средства за нито една банка.  

Прегледите бяха осъществени по методология на ЕЦБ, 

адаптирана за българските условия и рискове. Пока-

зателите за капиталова адекватност на системата ос-

тават значително над минималните регулаторни 

изисквания, както и над средните равнища за евро-

пейските банки при по-консервативен негативен сце-

нарий спрямо европейския стрес-тест. На индивиду-

ално ниво, капиталовата адекватност също е над ми-

нималните изисквания за всички банки49. Направени-

те корекции след ПКА са 665 млн. лв., което е незна-

чителен дял (1.3%) от рисково-претеглените активи и 

те ще бъдат отразени в балансите на банките за 

2016 г., докато проведеният СТ е конструиран върху 

хипотетични допускания, които нямат пряк количест-

вен ефект върху капиталовата адекватност на банките. 

БНБ наложи индивидуални мерки към банките с 

крайни срокове за изпълнението им с цел поддържа-

не на съществуващите или увеличаване на капитало-

вите буфери, намаляване на рисковите експозиции и 

разработване на планове. Макар че спазват мини-

малните изисквания, две банки ще представят плано-

ве за възстановяване на капиталовите буфери, ще 

редуцират риска в активите си и ще разширят базата 

за акционерна подкрепа. 

 

 

                                                           
49

 Обхванати са всички 22 банки (без клоновете на чуждестранни-
те банки) и 96% от всички активи на банковата система към края 
на 2015 г. 

http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSAQR/BSAQRResults/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSAQR/BSAQRResults/index.htm
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Граф. 62: Възвръщаемост на активите и на балансовия капитал 
на банковата система

50
 

 

Източник: БНБ, МФ 

КРЕ ДИТ ЗА ЧАС ТНИ Я СЕ К ТОР  

Кредитирането за частния сектор на икономиката 

остана на ниски нива и през 2016 г., но през второто 

полугодие показа признаци на възстановяване, воде-

но от кредитите за домакинства. Към края на ноември 

частният кредит постигна годишен растеж от 1.1%, 

след като в края на август отбеляза положителен ръст 

за пръв път през годината. В динамиката му на го-

дишна база се наблюдаваха две основни тенденции – 

умерено ускоряване на растежа на редовните креди-

ти и същевременно стабилни темпове на понижение 

на лошите и преструктурирани кредити. От страна на 

търсенето, фундаменталните фактори не подкрепяха 

неговото нарастване, въпреки реализирания иконо-

мически растеж. Ръстът на брутната добавена стой-

ност за първите девет месеца беше по-нисък от този 

за същия период на 2015 г. (в номинално и реално 

изражение), темпът на растеж на брутния опериращ 

излишък се забави значително, а разходите за ДМА се 

понижиха. От страна на домакинствата, крайните им 

потребителски разходи се забавиха на годишна база. 

Положителни предпоставки за ръст на кредитирането 

имаше при ипотечните заеми. Това бяха ускоряващи-

ят се ръст на цените на жилищата и исторически нис-

ките лихвени проценти по тези кредити, които заедно 

съществено допринесоха за активизиране на пазара 

на недвижими имоти. Вероятно известна част от по-
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 Показателите към края на ноември 2015 г. и 2016 г. са изчисле-
ни на база на финансовите и надзорни отчети на БНБ, като са 
анюализирани.  

вишеното търсене е с инвестиционен характер или 

като алтернатива за съхраняване стойността на спес-

тяванията на домакинствата при също ниската възв-

ръщаемост на банковите депозити.  

С най-голямо влияние върху динамиката на частния 

кредит от страна на предлагането на заемни ресурси 

бяха проведените в банковия сектор прегледи на ка-

чеството на активите и стрес-тестове. Банките осъщес-

твиха продажби на кредитни портфейли с цел опти-

мизация на риска в балансите си, което освен върху 

общото качество на активите им, се отрази и на ръста 

на кредитирането. След обявяването на резултатите 

от двете упражнения през август бе наблюдавано 

ускоряване в ръста на редовните кредити. Резултатите 

от анкетата на БНБ за дейността на банките за второто 

тримесечие на 2016 г. показа, че кредитните стандар-

ти за този период са били затегнати по отношение на 

фирмите, но са били разхлабени по отношение на 

кредитите за домакинства и особено за ипотечните 

кредити. Очакванията на анкетираните за третото 

тримесечие са били за разхлабване на стандартите 

при фирменото кредитиране и при потребителските 

кредити. Тези резултати до голяма степен съвпадат с 

динамиката на основните кредитни агрегати през 

посочените периоди. В този смисъл, изглежда логич-

но продължаващото положително развитие на ре-

довните кредити след месец август да се разглежда 

като позитивен ефект от публикуваните добри резул-

тати от ПКА и СТ.  

Граф. 63: Годишен растеж и принос на компонентите на кредита 
за частния сектор 

(пр.п.) 

 

Източник: БНБ, МФ 
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Кредитите за нефинансови предприятия се свиха об-

що с 0.2% на годишна база в края на ноември 2016 г., 

след като редовните кредити достигнаха растеж от 

5.1%, но бяха отчетени спадове на овърдрафта и ло-

шите и преструктурирани корпоративни кредити, съ-

ответно с 4.7% и 7.3% спрямо аналогичния месец на 

предходната година. По-положително развитие се 

наблюдава, ако се разгледа растежът на кредита 

спрямо началото на годината. По този начин се ели-

минира негативният ефект от значителното свиване 

на кредитните портфейли на банките през декември 

2015 г., когато те започнаха активно да се подготвят за 

ПКА. За първите единадесет месеца корпоративните 

кредити се увеличиха общо с 1.7%, включително 7.1% 

ръст на редовните кредити. В същото време пониже-

нията на овърдрафта и лошите и преструктурирани 

кредити бяха по-малки – съответно 2.1% и 6.4%. По 

матуритет при редовните кредити най-голям положи-

телен принос за годишното изменение имаха дългос-

рочните кредити (над 5 години) с ръст от 5.5%.  

По икономически отрасли, с най-висок положителен 

принос за годишното изменение на кредитите за не-

финансови предприятия бяха селско, горско и рибно 

стопанство, административни и спомагателни 

дейности и производство и разпределение на елек-

трическа енергия. Отчетените растежи в първите два 

отрасъла най-вероятно са подкрепени и от дейности 

по съфинансиране чрез банков кредит на проекти по 

програмите на ЕС от новия програмен период 2014-

2020 г. От своя страна, отраслите търговия, ремонт 

на автомобили и мотоциклети (30.5% дял в структу-

рата на кредита за НФП), професионални дейности и 

научни изследвания и транспорт, складиране и по-

щи имаха най-съществен отрицателен принос.  

От гледна точка на развитието през разглеждания 

период, значителни предпоставки за повишено тър-

сене на кредити се наблюдават единствено при отра-

съл операции с недвижими имоти. Там са налице 

едновременно растеж (номинален и реален) на БДС, 

нарастване на брутния опериращ излишък, значите-

лен ръст на разходите за ДМА. От страна на източни-

ци на финансиране, потокът на ПЧИ към отрасъла 

беше отрицателен. Въпреки това растежът на креди-

тите за него беше близък до нула на годишна база, 

като за сметка на това беше отчетено нарастване на 

депозитите му в банковата система. Възможно обяс-

нение за това да се търси по линия на много високия 

дял на БОИ в БДС (около 95%), което дава възможност 

едновременно за самофинансиране, увеличаване на 

спестяванията и намаляване на задлъжнялостта. Агре-

Табл. 13: Структура и годишни растежи на кредита за нефинансови предприятия по отрасли 

Сектор   Септември 2014 г. Септември 2015 г. Септември 2016 г. 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети отн. дял 31.2% 29.9% 30.5% 

растеж 0.0% -15.4% 0.5% 

Преработваща промишленост 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 ресторантьорство отн. дял 4.6% 4.7% 4.9% 

растеж -6.1% -9.5% 2.9% 

Производство и разпределение 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 дейности 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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гираният отрасъл търговия, транспорт, хотелиерс-

тво и ресторантьорство също подобри състоянието 

си от гледна точка на кредитоспособност. Там беше 

налице свиване на разходите за ДМА, които въпреки 

това останаха със значителен дял в общите за иконо-

миката, а също и намаление на размера на задълже-

нията им по банкови кредити. В този отрасъл обаче 

бяха насочени голям дял от акумулираните за девет-

месечието ПЧИ, което заедно с високия постигнат 

ръст на БОИ в отрасъла от предходната година веро-

ятно е позволило на тези предприятия да се финанси-

рат за собствена сметка, да изплащат задължения и 

да спестяват (депозитите им за деветмесечието се 

увеличават). Аналогично развитие по отношение на 

кредитоспособността и самофинансирането се наб-

людаваше и за другите по-големи отрасли като до-

бивна и преработваща промишленост, ел. енергия и 

канализация и строителство. В заключение може 

да се направи изводът, че търсенето на кредити от 

нефинансовите предприятия остава на ниски нива, 

като те вероятно са съумели да оперират и да инвес-

тират за сметка на брутния си опериращ излишък. В 

този смисъл, започналото през втората половина на 

2016 г. възстановяване на кредитирането би могло в 

по-голяма степен да се свърже с по-добри условия от 

страна на предлагането на заемни ресурси. 

Кредитите за домакинства имаха водеща роля за въз-

становяването на частния кредит през 2016 г., след 

като в края на ноември се повишиха на годишна база 

с 1.6%, при спад от 1.4% година по-рано. С най-голям 

принос за това бяха други кредити, които записаха 

годишен темп на растеж от 29.7%. Възстановяването 

на растежа на жилищните кредити, което се очакваше 

да започне още през 2015 г., се случи през 2016 г. 

Предпоставки за това бяха рекордно ниските лихвени 

проценти и разхлабването на кредитните стандарти 

на фона на нарасналото търсене, включително с ин-

вестиционна цел. Темпът на растеж на жилищните 

кредити на годишна база записа първата си положи-

телна стойност през юни и устойчиво се ускоряваше 

всеки месец, достигайки 1.6% в края на ноември. Ста-

билното свиване на лошите и преструктурираните 

кредити в този сегмент беше важен фактор за общия 

темп на нарастване на жилищните кредити, след като 

спадът им достигна 8.2% на годишна база през ноем-

ври, докато редовните кредити отчетоха растеж от 

4.1%. Динамиката на жилищните кредити беше част 

от благоприятната комбинация на редица фактори, 

допринесли за възходящото развитие на пазара на 

недвижими имоти, илюстрация за което бяха ускоре-

ният ръст на цените и положителното развитие на 

отрасъл операции с недвижими имоти. Съществено 

положително развитие се наблюдаваше и при разви-

тието на сегмента други кредити, които въпреки от-

носително ниския си дял в структурата на потребител-

ските, реализираха значителни ръстове на годишна 

база, което доведе до висок положителен принос към 

динамиката на кредита за домакинства. Към края на 

ноември спадът на потребителските кредити значи-

телно се сви на годишна база до 0.2%, при понижение 

от 3% в края на януари 2016 г. Потребителските кре-

дити имаха развитие във възходяща посока на месеч-

на база почти през цялата година (от февруари), но не 

успяха да реализират нарастване и в края на ноември 

се свиха минимално с 0.2% спрямо същия месец на 

2015 г.. Аналогично на останалите типове кредити, 

спадът на лошите и преструктурирани кредити (16.2% 

в края на ноември) беше определящ. Нарастването на 

редовните потребителски кредити, от своя страна, 

достигна едва 2.8% и може да се свърже със забаве-

ния ръст на крайното потребление на домакинствата, 

отчетено през първите девет месеца на годината.  

ЛИХВЕНИ П РОЦЕН ТИ  

Тенденциите в динамиката на пазарните лихвени 

проценти запазиха низходяща посока, като бяха пов-

лияни от високата ликвидност в системата, все още 

ниското търсене на заемни ресурси, обемите и цената 

на междубанковия паричен пазар през 2016 г., които 

от своя страна косвено отразяваха монетарните усло-

вия в еврозоната и паричната политика на ЕЦБ. Това 

влияние бе допълнително засилено и от решението 

на БНБ да обвърже лихвения процент по свръхрезер-

вите на търговските банки с референтната лихва на 

ЕЦБ по депозитното улеснение. Отрицателният лих-

вен процент доведе до намаляване на свръхрезерви-

те и необходимостта за доходоносно алокиране. Това 

се отрази и върху решенията/действията на банките 

по отношение управлението на чуждестранните им 

пасиви и активи. В резултат, банките намалиха паси-

вите си и пренасочиха част от свободния си ресурс зад 

граница. Годишният ръст на нетните чуждестранни 

активи след януари бе значителен, през април нарас-
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наха почти 2 пъти, а към края на ноември със 144%, 

като размерът им възлезе на 6.4 млрд. лв., при 2.6 

млрд. лв. година по-рано. Основният двигател за това 

бе ръстът на чуждестранните активи, който бе по-

голям от темповете, с които намаляваха пасивите. По 

линия на чуждестранните активи, с най-голям принос 

беше нарастването на депозитите и ценните книжа, 

различни от акции. При чуждестранните пасиви най-

голям годишен спад се наблюдаваше при депозитите.  

Международната среда на все още ниски лихви, па-

ричната политика на ЕЦБ и високата ликвидност в 

банковата система допринесоха за занижена актив-

ност на междубанковия паричен пазар у нас и про-

дължаване на тенденцията на намаляване на цената 

на ресурса, който банките отдават по между си. За 

първи път от създаването си, индексът Леониа пре-

мина на отрицателна територия през януари 2016 г.  

(-0.1%) от когато са в сила и новите промени в Наред-

ба 21, като отрицателната стойност се задълбочи до  

(-0.39%) през май, след което през юли се върна до 

ниво от (-0.1%). Спредът между Леониа и Еониа бе 

най-голям през юли-септември, тъй като Еониа за-

дълбочаваше отрицателните си стойности от началото 

на годината и достигна исторически минимум от  

(-0.35%) през октомври.  

Граф. 64: Лихвени проценти на междубанковия паричен пазар  
в еврозоната и България  

 

Източник: ЕЦБ, МФ 

Лихвите по депозитите на междубанковия пазар в 

еврозоната следваха тенденция към понижение. 

Тримесечният Юрибор задълбочи отрицателните си 

стойности и към края на декември възлезе на -0.32%, 

или с 19 б. т. по-малко спрямо края на 2015 г. Цената 

на аналогичния ресурс в България – осреднените 

стойности между котировките „купува“ и „прода-

ва“ на необезпечени депозити с матуритет до три 

месеца, също отбеляза понижение. От февруари ОЛП 

е нула, което се запази до края на 2016 г. Софибид и 

Софибор се понижиха съществено още през януари, 

като котировките на Софибид преминаха на отрица-

телна територия по всички матуритети до 3 месеца 

включително, а най-ниската му стойност бе през но-

ември по овърнайт депозити от (-0.41%).  

По отношение на пазарните лихвени проценти през 

2016 г., както и през предходната година осезаем 

спад бе отбелязан при среднопретеглените лихвени 

проценти по ипотечните кредити и кредитите на не-

финансови предприятия, които през август и ноември 

достигнаха най-ниската си стойност от 4.38%, или с 47 

б.т. по-малко спрямо ноември 2015 г. Средната цена 

на жилищните кредити също достигна исторически 

минимум и към края на ноември беше 4.61% при 

5.58% година по-рано. При потребителските кредити 

трендът също бе надолу, но се наблюдаваха известни 

колебания.  

Граф. 65: Месечни обеми и претеглен лихвен процент по  
кредити „нов бизнес“ на нефинансови предприятия 

  

Източник: БНБ, МФ 

При срочните депозити тенденцията по отношение на 

среднопретеглената цена бе низходяща и в трите ва-

лутни сегмента (лева, евро и щатска валута), като най-

голям спад от 70 б.т. бе отчетен при лихвените про-

центи при тези в национална валута. При нефинансо-

вите предприятия той бе 63 б.т., като най-съществено 

беше намалението при лихвените проценти по срочни 

депозити в национална валута. Спадът бе по-голям 

при срочните депозити за домакинства от 71 б.т. 

спрямо този в корпоративния сегмент (с 42 б.т.).  
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Граф. 66: Месечни обеми и претеглен лихвен процент  
по кредити „нов бизнес“ на домакинства  

 

Източник: БНБ, МФ 

Граф. 67: Лихвени проценти по новодоговорени  
кредити по вид

51
  

 

Източник: БНБ, МФ 

Граф. 68: Месечни обеми и претеглен лихвен процент по срочни 
депозити „нов бизнес“ на домакинства и нефинансови  

предприятия 

 

Източник: БНБ, МФ 
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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“. 

Граф. 69: Лихвени проценти по новопривлечени  
депозити по вид

52
 

 

Източник: БНБ, МФ 

Важни вътрешни фактори бяха нарастващият привле-

чен ресурс и високата ликвидност на банките, както и 

слабата активност на междубанковия пазар и спадът 

на лихвените проценти по междубанкови депозити. 

Въпреки дългосрочната тенденция на намаление на 

лихвените проценти при депозитите, склонността на 

фирмите и домакинствата към спестяване остана ви-

сока. В условия на дефлация, положителната реална 

възвръщаемост по депозитите в комбинация с нисък 

риск и през 2016 г. подкрепиха предпочитанията към 

спестяване в депозити.  

ДЕП ОЗИ ТИ  

През 2016 г. депозитите53 продължиха да нарастват и 

заедно с останалите фактори, сред които все още не-

възстановеното кредитиране, допринесе за запазване 

на високите нива на ликвидност в банките. Годишният 

им темп на растеж бе по-нисък в съпоставка с 2015 г., 

но остана стабилен на средно месечно равнище от 

7.1% за единадесетте месеца на годината, а в края на 

ноември бе 7.2% при 10.9% година по-рано. С най-

голям дял в структурата по институционални сектори 

продължиха да бъдат депозитите на домакинства и 

нефинансови предприятия, съответно с дял от 64% и 

28.5% към края на ноември. С най-голям годишен 

растеж бяха тези на нефинансовите предприятия. 

Растежът им бе двуцифрен – 12.3% до август, след 

                                                           
52

 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“. 
53

 Обхванати са депозитите от всички институционални сектори, 
включени в паричен агрегат М3.  
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което се забави до 8% в края на ноември. Това обаче 

не успя да компенсира по-големия дял на депозитите 

на домакинствата, които имаха по-голям принос за 

годишното нарастване. По срочност, овърнайт депо-

зитите имаха изпреварващ растеж спрямо тези с до-

говорен матуритет, макар да се забави спрямо година 

по-рано. При депозитите с договорен матуритет до 2 

години, предпочитанията бяха в национална валута, 

докато при тези в чужда валута се наблюдаваше от-

рицателен или близък до нулата годишен растеж поч-

ти през всички месеци от годината. Това доведе до 

леко повишение на дела на депозитите в лева до 

60.3% в края на ноември, при 59.5% в края на 2015 г.  

Граф. 70: Приноси към растежа на депозитите, вкл. в М3 по 
сектори 

 

Източник: БНБ, МФ 

МЕЖ ДУНАРОДНИ ВАЛ УТНИ РЕ ЗЕРВИ  

Брутните международни валутни резерви продължи-

ха да нарастват през цялата 2016 г., но с по-бавни 

темпове спрямо година по-рано. Към края на ноемв-

ри 2016 г. годишният им растеж възлезе на 13.4% (при 

22.7% към края на 2015 г.) и достигнаха 45.9 млрд. лв. 

За растежа им през годината положителен принос 

имаше фискалният резерв и постъпилите в него сред-

ства от емитирането на международните капиталови 

пазари 7-годишни и 12-годишни облигации на стой-

ност 1 994 млрд. евро през март, което се отрази по-

ложително и от гледна точка на ефекта от външни 

парични потоци.  

От гледна точка на източниците на растежа, парите 

извън банките нарастваха на годишна база със сходен 

темп през отделните месеци средно от 12.5% за пе-

риода януари-ноември. Задълженията към банки ре-

гистрираха видим спад през януари (3.5% на месечна 

база) поради измененията в Наредба №21 и въведе-

ната отрицателна лихва върху свръхрезервите на бан-

ките. В резултат, годишният им растеж и принос към 

годишното изменение на валутните резерви се забави 

и през октомври и ноември бяха отрицателни.  

Действащата от януари 2016 г. нова Наредба №21 на 

БНБ за задължителните минимални резерви доведе 

до месечно намаление от 1.52 млрд. лв. (10.5%) на 

резервите на ТБ през януари 2016 г. С нея бе въведено 

определение за „свръхрезерви“ и отрицателен лихвен 

процент за тях, когато лихвеният процент по депозит-

ното улеснение на ЕЦБ е отрицателен, и нулев лихвен 

процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент 

за депозитното улеснение на ЕЦБ е положителен или 

нулев . 

Към края на ноември 2016 г. задълженията към пра-

вителството и бюджетни организации имаше най-

голям принос за годишното увеличение на резервите, 

следвани от парите извън банките. Покритието на 

паричната база с валутни резерви в края на ноември 

бе 174%, при 144.3% в края на 2015 г. и в края на ок-

томври покриваха 9.8 месеца внос при 8.5 в края на 

2015 г. По отношение на краткосрочния външен дълг 

по оригинален матуритет, покритието с международ-

ни валутни резерви достигна 294.7% в края на октом-

ври, подобрявайки се спрямо 257.5% в края на 2015 г. 

Граф. 71: Ключови отношения за валутния борд 

 

Източник: БНБ, МФ 
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Фискален сектор 

Предсказуемата и стабилна данъчна и социално-

осигурителна система през последните години, както 

и мерките за повишаване на събираемостта доприне-

соха за значителното нарастване на постъпленията в 

държавния бюджет през 2016 г. Спадът на разходите 

също допринесе съществено за консолидацията през 

2016 г. Така, за първи път от 2008 г. насам, салдото по 

консолидирания бюджет отново бе положително (по 

предварителни данни към края на годината излишъ-

кът по КФП възлезе на около 1.5 млрд. лв.). За перио-

да януари-септември излишъкът бе в размер на 3.4 

млрд. лв. (3.8% от БВП), формиран от положителни 

бюджетни резултати както по националния бюджет, 

така и по европейските средства. 

Граф. 72: Касово салдо по консолидирания държавен бюджет 
2012–2016 г. (тримесечни данни) 

 

* предварителни данни 
Източник: МФ 

Промените в данъчното законодателство за 2016 г. 

бяха свързани с реализирането на мерки за повиша-

ване на бюджетните приходи чрез предотвратяване 

на възможностите за укриване и невнасяне на данъци 

и отклонение от данъчно облагане, мерки за намаля-

ване на административната тежест и разходите за 

бизнеса и гражданите, мерки за стимулиране на ико-

номическото развитие, инвестициите и заетостта и 

мерки в областта на събиране на просрочени задъл-

жения. Благоприятната динамика на постъпленията в 

приходната част на консолидирания бюджет доведе 

до преизпълнение на разчетените им нива към ЗДБРБ 

за 2016 г.54 Това се дължеше на по-високите данъчни 
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 По предварителни данни и оценки на МФ. 

и неданъчни приходи, докато средствата от ЕС бяха 

по-ниски в сравнение със същия период на 2015 г.  

За първите три тримесечия в консолидирания бюджет 

постъпиха с 8.3% повече данъчни приходи в сравне-

ние с миналата година. Същевременно, нарастването 

на потреблението за деветмесечието на 2016 г. се 

забави в номинално изражение до 4.6%, при 6.3% 

през 2015 г. Повишената еластичност на постъпления-

та от налози свидетелства за успешно приложените 

мерки за повишаване на събираемостта.  

Основен принос за растежа на данъчните приходи 

през разглеждания период имаха постъпленията от 

косвени данъци. Общо нивото на тази приходна група 

се повиши с 8.8% за първите девет месеца на 2016 г. 

спрямо същия период на миналата година. Основен 

принос за този резултат имаха приходите от ДДС55, 

които нараснаха с 8.7% за същия период. Доброто 

изпълнение на приходите се дължеше в най-голяма 

степен на по-високите нетни постъпления от ДДС при 

сделки в страната и ВОП, чийто ръст бе 20.6% спрямо 

януари-септември 2015 г. Предвид тази динамика, 

очаква се годишните постъпления от ДДС да надхвър-

лят планираните в разчета с около 140 млн. лв. При-

ходите от ДДС от внос през разглеждания период се 

свиха със 7.5% на годишна база, което се дължеше до 

голяма степен на значителния спад на цената на суро-

вия петрол. По данни на СБ, за периода януари–

септември 2016 г. средната цена (в щатски долари) на 

международните пазари на петрол сорт „Брент“ се 

понижи с 24.1% (до 42 щ. д. за барел) спрямо същия 

период на 2015 г. (55.4 щ. д. за барел), а средната 

цена на внесения в страната суров петрол – с 27.1%. 

По стокови групи, с най-голям принос за общото на-

маление на тези приходи имаха внесените облагаеми 

„горива и смазочни материали“, със спад от 25.4% на 

годишна база, следвани от „промишлени доставки“ – 

с 9.6%.  

                                                           
55

 Касовите постъпления от ДДС в бюджета се получават като от 
ефективно внесения ДДС се извади възстановеният данък доба-
вена стойност. От своя страна, ефективно внесеният се формира 
от: а) ДДС от сделки в страната и ВОП и б) ДДС от внос от трети 
страни. 
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Приходите от акцизи през третото тримесечие на 

2016 г. намаляха с 6.7% спрямо юли–септември 

2015 г., поради което темпът на нарастване на натру-

паните постъпления за деветте месеца на годината 

драстично се забави – до 8.6% (при 18.6% до юни 

2016 г.) От началото на 2016 г., в съответствие с дого-

ворения с Европейската комисия график за промените 

в нивата на акцизните ставки, се увеличиха ставките 

на тютюневите изделия и на енергийните продукти, 

използвани като гориво за отопление. Това са двете 

стокови групи с най-голям относителен дял в постъп-

ленията от този вид косвен данък. Акцизите при сдел-

ки в страната формират основната част от приходите 

от този данък. Остатъкът е платеният акциз при внос, 

който за деветмесечието на 2016 г. бе двойно по-

нисък в сравнение със същия период на миналата 

година. Добрите съвкупни резултати дават основание 

да се очаква постъпленията от акцизи до края на 

2016 г. също да надхвърлят първоначалната прогноза 

с над 130 млн. лв. 

Приходите от мита и митнически такси се формират 

от вноса на стоки от страни извън ЕС. Събраните мита 

през деветмесечието на 2016 г. бяха по-високи с 

14.7% спрямо същия период на миналата година. Това 

се дължеше на ръст при следните стокови групи: „за-

хар и захарни изделия“; „автомобилни превозни 

средства, трактори, мотоциклети и велосипеди, и дру-

ги сухопътни превозни средства, техните части и при-

надлежности“, „пластмаси и пластмасови изделия“; 

„електрически машини и апарати, електроматериали 

и техните части“ и „торове“. Спад бе отбелязан при 

вноса на стоки от група „тютюн и обработени замес-

тители на тютюна“, следвани от „алуминий и изделия 

от алуминий“ и стоки от група „различни видове про-

дукти на химическата промишленост“. В географската 

структура, най-голям относителен дял (47.7%) имаха 

митата, събрани от внос на стоки с произход Китай, 

следвани от тези от Русия, САЩ, Япония и Бразилия.  

Приходите от преки данъци се повишиха с 9.5% през 

разглеждания период. Постъпленията от данък върху 

доходите на физически лица (ДДФЛ) към края на сеп-

тември 2016 г. бяха с 8.4% по-високи спрямо същия 

период на 2015 г. С най-голям относителен дял в тази 

група са приходите от трудови и приравнени на тях 

правоотношения, следвани от дела на извънтрудови-

те правоотношения, постъпленията от окончателен 

данък на местните и чуждестранните физически лица 

и данъкът върху дивидентите и ликвидационните 

дялове на местни и чуждестранни физически лица, а 

най-малко са приходите от данък върху лихвите по 

банкови сметки. Върху размера на данъчните постъп-

ления от ДДФЛ, свързани с доходи от труд, влияние 

оказаха подобряването на някои от показателите за 

пазара на труда (увеличението на общия брой заети 

лица с 0.5% в сравнение с януари-септември 2015 г., 

по-високата средна месечна работна заплата със 7.5% 

по данни на НСИ), както и предприетите законодател-

ни и административни мерки в областта на трудовото, 

социалното и данъчното законодателство. Минимал-

ната работна заплата през 2016 г. бе увеличена с 

13.5% спрямо тази за 2015 г. до 420 лв., а от началото 

на 2015 г. бе отменено данъчното облекчение за до-

ходи, непревишаващи минималната работна заплата.  

Постъпленията от данъците върху корпоративната 

печалба се повишиха с 11.2% през разглеждания де-

ветмесечен период на 2016 г.  

Приходите от обществено осигуряване за деветмесе-

чието нараснаха с 5.6% на годишна база и допринесо-

ха за растежа на общите данъчно-осигурителни при-

ходи. Вноските за ДОО се повишиха с 5.5%, като по-

ложителен принос за този резултат към септември 

2016 г. имаха само личните вноски (от служители и 

самонаети), докато вноските от работодатели се по-

нижиха значително (10.7%). Постъпилите здравнооси-

гурителни вноски бяха по-високи с 5.8%. Показателите 

от пазара на труда56, подкрепящи динамиката на при-

ходите от обществено осигуряване са: средномесеч-

ният осигурителен доход бе по-висок с 6.1% за перио-

да януари-септември 2016 г., средната месечна ра-

ботна заплата, при която бе отчетен растеж от 7.5% за 

същия период и нарастването на минималните осигу-

рителни прагове средно с 8.6% за 2016 г. спрямо 

2015 г., докато броят на осигурените лица се повиши 

само с 1.2%.  

Много добро изпълнение бе реализирано при неда-

нъчните приходи. Те се увеличиха с 13% на годишна 

база за периода януари-септември 2016 г. В раздел 

„приходи и доходи от собственост“ се отчита преви-

шението на приходите над разходите на БНБ за мина-

лия отчетен период, което бе внесено в държавни 

бюджет през април 2016 г. и бе в размер на 16.6 млн. 

                                                           
56

 По данни от НОИ. 
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лв. (повече от двойно по-ниско в сравнение с пред-

ходната година), при планирани със ЗДБРБ 27.3 млн. 

лв. Най-голям положителен принос за нарастването 

на неданъчните приходи за деветмесечието на 2016 г. 

имаха събраните суми от държавни, общински и съ-

дебни такси. 

Постъпилите помощи (основно от възстановени сред-

ства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селс-

ките райони, управляван от Разплащателната агенция 

към държавен фонд "Земеделие") за деветмесечието 

на 2016 г. бяха в размер на 2 325.4 млн. лв. (91.4% от 

планираните за годината). Въпреки спада от 15.2% 

спрямо същия период на миналата година, се очаква 

до края на годината изпълнението им да надхвърли 

съществено разчета. 

Граф. 73: Ниво и годишно изменение на приходите по КФП  
за периода януари-септември 2012-2016 г. 

(млн. лв.) 

 

* предварителни данни 
Източник: МФ 

Нивото на преразпределителната роля на държавата 

за 2016 г., оценено чрез общите разходи по КФП като 

дял от БВП, по предварителни данни се понижи до 

36.7% от 39.2% през 2015 г. Спадът на публичните 

плащания до септември 2016 г. включително спрямо 

същия период на миналата година бе 5.3%, което се 

дължеше изцяло на по-ниските капиталови разходи. 

Планираните инвестиционни разходи за годината с 

приетия разчет за КФП към ЗДБРБ бяха в размер на 

6.1 млрд. лв. За деветмесечието бяха изпълнени око-

ло 25% от тях или 1.5 млрд. лв., като спрямо направе-

ните капиталови разходи към септември 2015 г. се 

отчете спад от 55.4%. Очакваше се през четвъртото 

тримесечие изоставането при изпълнението на тази 

разходна група да бъда наваксано, но по предвари-

телни данни нивото им до края на годината възлезе 

на 3.7 млрд. лв. Основната причина за неизпълнение-

то са по-ниските плащания в началния етап на изпъл-

нение на проектите, финансирани с европейски сред-

ства по новия програмен период 2014-2020 година. 

Съпоставено с резултатите при договарянето и разп-

лащането на проектите към същия етап на изпълне-

ние на Оперативните програми за предходния прог-

рамен период (2007-2013 г.), текущите параметри по 

договарянето и усвояването на средствата от ЕС за 

новия програмен период са значително по-добри. 

Граф. 74: Капиталови разходи  

(в % от общо разходи)  

 

* предварителни данни 
Източник: МФ 

 

Граф. 75: Годишен темп на изменение на разходите по КФП  

(в %) 

 

* предварителни данни 
Източник: МФ 
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С положително изменение за динамиката на общите 

разходи през разглеждания деветмесечен период 

допринесоха в най-голяма степен социалните и 

здравноосигурителните плащания, разходите за зап-

лати и възнаграждения за персонала и субсидиите, 

чиито ръст бе съответно 4.2%, 3.6% и 9.9% на годишна 

база.  

По отношение на разпределението на разходите по 

функции, положителна промяна през деветмесечието 

на 2016 г. бе увеличението на относителния дял на 

разходите за образование и здравеопазване. Значи-

телно нарасна и делът на разходите за социално оси-

гуряване, подпомагане и грижи и общи държавни 

служби, за сметка на спад при групите жилищно стро-

ителство и икономически дейности и услуги.  

 

Граф. 76: Разпределение на разходите по функции  
за периода януари-септември 

 

 
Източник: МФ 
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