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Акценти 

Индикаторът за проследяване на икономическия 

цикъл бе във фаза на подем през първото тримесе-

чие на 2018 г., което предполага ускоряване на ико-

номическия растеж. 

Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо 

представяне през февруари, тъй като растежът на 

промишленото производство, строителната продук-

ция и търговията на дребно забавиха темпа си. 

Общият индикатор за бизнес климата се увеличи 

през март поради подобряване на оценките в строи-

телството и търговията на дребно, а този за 

доверието на потребителите се понижи поради вло-

шаване на очакванията за икономическата ситуация в 

страната. 

През март регистрираната безработица продължи да 

се понижава и достигна 6.8% по линия на по-високия 

изходящ поток безработни. 

Потребителските цени се понижиха с 0.2% през март 

спрямо предходния месец, а годишният темп на инф-

лация нарасна до 1.9%. Базисната инфлация също се 

повиши до 1.9% на годишна база, поради ускореното 

поскъпване на услугите. 

През януари по текущата сметка бе отчетен дефицит 

от 0.3% от БВП. Износът на стоки се повиши с 18.4% на 

годишна база, а вносът – с 23.9%, което доведе до 

леко влошаване на търговския баланс до дефицит от 

0.5% от БВП. Брутният външен дълг възлезе на 61.9% 

от БВП, понижавайки се както спрямо предходния 

месец, така спрямо същия месец на предходната го-

дина. 

Годишният растеж на кредита за частния сектор сла-

бо се ускори до 5% през февруари, от 4.8% месец по-

рано. Растежът бе движен основно от динамиката на 

кредита за домакинства.  

Среднопретегленият лихвен процент по нови срочни 

депозити нарасна с 4 б.т. през февруари, най-вече по 

линия на по-високата цена на привлечения ресурс от 

нефинансови предприятия. В същото време, сред-

нопретегленият лихвен процент по нови кредити за 

нефинансови предприятия и по нови потребителски 

кредити се понижи, съответно с 38 и 26 б.т., докато 

средната цена по жилищните кредити отчете слабо 

нарастване с 6 б.т.  

Според данните от месечните отчети за касовото из-

пълнение, бюджетният излишък по консолидирана-

та фискална програма за първите два месеца на 

2018 г. възлезе на 0.8 млрд. лв. (0.7% от прогнозния 

БВП). Положителният резултат бе формиран от пре-

вишение на приходите над разходите по национал-

ния бюджет (в размер на 0.9% от БВП), докато при 

европейските средства бе реализиран минимален 

дефицит (0.2% от БВП).  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия се забави до 0.5% през февруари спрямо същия 

месец на предходната година, при годишен ръст от 

9.8% през януари (граф. 1). Промишлените продажби 

за износ се понижиха с 5.4%, докато растежът при 

оборота за вътрешния пазар се забави до 5.7% (при 

ръст от 8.6% през предходния месец). Неблагоприят-

ното развитие обхвана по-голямата част от сектори-

те, като индексът на дифузия спадна под 50 както 

при оборота за вътрешния, така и при този за външ-

ния пазар. 

Промишленото производство също следваше низ-

ходяща динамика и индексът се понижи с 1% спрямо 

февруари 2017 г. Слабото представяне на производ-

ството на основни метали и метални изделия, без 

машини и оборудване и продължаващият спад при 

енергийните продукти имаха основен принос за 

понижената промишлена активност. 

След силното повишение от 28.5% на годишна база 

през януари, растежът на индекса на строителната 

продукция отчете умерено нарастване от 4.1% спря-

мо същия месец на предходната година през февру-

ари (граф. 2). Както сградното, така и гражданското 

строителство имаха принос за отчетеното забавя-

не, като се повишиха съответно със 7.4% и 0%, при 

годишен растеж от 37% и 18.5% месец по-рано.  

Растежът при продажбите на дребно достигна 3.1% 

през февруари спрямо същия месец на предходната 

година. Търговията на дребно с лекарства, меди-

цински и ортопедични стоки отчете най-голямо по-

вишение от 15.9%, докато продажбите на дребно с 

автомобилни горива, търговията с текстил, об-

лекло, обувки и кожени изделия и търговията на 

дребно в неспециализирани магазини се понижиха, 

съответно със 7.6%, 7.4% и 3.2%. 

През март общият показател за бизнес климата се 

нарасна поради подобряване на оценките в строи-

телството и търговията на дребно (граф. 3 и 4). Очак-

ванията за строителната дейност бяха оптимистични, 

като бе регистрирано увеличение на поръчките през 

последния месец. Очакванията за продажбите и по-

 Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат и БВП 

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

Източник: НСИ, МФ 
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ръчките към доставчиците в търговията на дребно 

също се подобриха, докато анкетираните в промиш-

леността и услугите бяха по-резервирани. 

През март, индикаторът за доверието на потребите-

лите (граф. 5) се понижи с 1.4 пункта поради влоша-

ване на очакванията за икономическата ситуация в 

страната. В същото време очакванията за финансово-

то състояние на домакинствата се подобриха. 

Индикаторът за проследяване на икономическия 

цикъл1 бе във фаза на подем (граф. 6) през първото 

тримесечие на 2018 г., което предполага ускоряване 

на икономическия растеж. Всички секторни индика-

тори, съставляващи общия, също бяха във фаза на 

подем.  

ПАЗАР НА ТРУДА  

През март, регистрираната безработица продължи 

да се понижава и достигна 6.8%. Изходящ поток без-

работни бе с 9 хил. души по-висок от входящия по-

ток, което се отрази в намаление на общия брой без-

работни до 221.6 хил. души (граф. 7). Започналите 

работа се увеличиха с 22.9% спрямо февруари, в ре-

зултат основно на нарасналия брой намерили реали-

зация на първичния трудов пазар. Това бе в съответс-

твие с оживлението в търсенето на сезонна заетост в 

дейностите хотели и ресторанти, селско стопанс-

тво, търговия и преработващата промишленост. 

ИНФЛАЦИЯ  

Потребителските цени се понижиха с 0.2% през март 

спрямо предходния месец, като всички основни 

компоненти на ХИПЦ, с изключение на алкохол и 

тютюневи изделия и административни цени, допри-

несоха за спада на общия индекс. Транспортните 

горива имаха най-голям отрицателен принос, след 

като поевтиняха с 1.3% спрямо февруари, въпреки 

отчетеното повишение в международните цени на 

суровия петрол както в долари, така и в евро. Това 

Граф. 4: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 5: Доверие на потребителите и динамика  
по компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

Граф. 6: Индикатор за проследяване  
на икономическия цикъл 

(на база бизнес анкети) 

 
Източник: Евростат, МФ 

                                                           
1
 Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл илюстрира развитието на данните от анкетите за съответното тримесечие. За 

повече информация, моля вижте Gayer, C (2010) “Report: The Economic Climate Tracer – A tool to visualise the cyclical stance of the economy 
using survey data” and Gayer, C, J. Genet (2006) “Using Factor Models to Construct Compo-site Indicators from BCS Data”   
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http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/studies/economic_climate_tracer_en.pdf
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може да бъде отдадено на изчерпване на ефекта от 

поевтиняването на суровината през предходния ме-

сец (граф. 8). Цените на пазарните услуги също се 

понижиха през март основно по линия на по-ниските 

цени на пакетните услуги за почивка и туризъм с 9.4% 

спрямо месец по-рано. 

Административните цени нараснаха с 0.3% 2  след 

поскъпване на канализационните услуги с 1.2% през 

месеца, както и на пощенските услуги – с 22.5%. От 

началото на март бяха променени цените на част от 

услугите от универсалната пощенска услуга, предос-

тавяна от „Български пощи“ ЕАД във връзка с изпъл-

нение на актовете на Всемирния пощенски съюз, в 

сила от началото на 2018 г.3 

Въпреки месечното понижение на общия индекс, 

годишният темп на инфлация нарасна до 1.9% през 

март (граф. 9). Годишния темп на поскъпване на ус-

лугите продължи да се ускорява, във връзка с което 

базисната инфлация4 също се повиши до 1.9% на 

годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Външната търговия продължи да отчита значителни 

растежи и през януари, като износът на стоки се по-

виши с 18.4% на годишна база, а вносът – с 23.9%. 

Това доведе до леко влошаване на търговския ба-

ланс до дефицит от 0.5% от прогнозния БВП при от-

рицателен баланс от 0.3% през същия месец на пред-

ходната година (граф. 10). Същевременно, при ба-

ланса на услугите бе отчетено подобрение в номи-

нално изражение, в резултат от понижение на вноса 

на транспортни и други услуги, при запазване на ни-

вото на износа. Общият баланс на първичен и вто-

ричен доход бе минимално положителен, в размер 

на 0.1% от БВП. В резултат от описаната динамика 

през месеца, по текущата сметка бе отчетен дефицит 

от 0.3% от БВП. 

С публикуването на статистиката за януари, БНБ 

представи и ревизирани данни за 2016 и 2017 г. През 

2016 г. при търговията със стоки не се наблюдава-

ха съществени промени, но излишъкът по статия ус-

Граф. 7: Нетен поток и брой безработни, хил. души  

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

 

Граф. 8: Международни цени на суровия петрол  
Брент в евро 

 

Източник: Световна банка, МФ 

 

Граф. 9: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр. п., на год. база) 

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

Източник: Евростат, МФ 

 

                                                           
2
 Индексът на регулираните цени се изчислява чрез претегляне на съответните елементарни агрегати. 

3
 За повече информация: https://www.bgpost.bg/bg/messages/1401  

4
 От общия индекс са изключени непреработените храни и енергийните стоки. 
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луги бе понижен, след ревизиране на вноса нагоре. 

Изплащаният доход към чуждестранни инвеститори 

през 2016 г. също бе увеличен след ревизията, което 

се отрази в нарастване на дефицита по първичен 

доход до 5.1% от БВП, при 2.4% преди ревизията. По 

отношение на данните за 2017 г., балансът по втори-

чен доход беше ревизиран до по-значителен изли-

шък поради по-високи входящи трансфери към част-

ния сектор. Промените в данните се отразиха в по-

нисък излишък по текущата сметка за 2016 г. след 

ревизиите (2.3% от БВП), и по-висок положителен 

баланс през 2017 г. (4.5% от БВП). Така вместо пони-

жение на излишъка, след ревизиите се наблюдава 

подобрение на салдото през 2017 г. спрямо 2016 г. 

Брутният външен дълг възлезе на 61.9% от прогноз-

ния БВП към края на януари, като се понижи както 

спрямо предходния месец, така и спрямо година по-

рано (граф. 11). Подобрение бе регистрирано и при 

нетния дълг, който достигна отрицателна стойност от 

2.4% от БВП, отразяваща превишение на външните 

активи над дълга. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви нараснаха с 1.8% 

през март до 22.6 млрд. евро. С най-голям принос за 

месечния растеж бяха банковите резерви, които се 

повишиха с 8.2% спрямо предходния месец. Депози-

тът на правителството бе с отрицателен принос, като 

отчете намаление за първи път през тримесечието от 

4.5% на месечна база. Парите в обращение имаха 

положителен принос, като се увеличиха с 1.4% спря-

мо февруари. Нарастването на международните ре-

зерви през месеца допринесе за забавяне на темпа 

на намаление на резервите до 6% на годишна база 

при 6.9% месец по-рано. Депозитът на правителство-

то и банковите резерви имаха най-голям принос за 

годишното изменение, а парите в обращение нарас-

наха с 11.3% на годишна база.  

Годишният растеж на кредита за частния сектор се 

ускори до 5% през февруари при 4.8% месец по-рано. 

Основен двигател за това бяха кредитите за дома-

кинствата, които запазиха годишния си темп на на-

растване от 6.1%, отчетен в края на февруари. Най-

Граф. 10: Динамика на външната търговия 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 11: Приноси към изменението на БВД 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: БНБ 

 

 

Граф. 12: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 
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голямo ускорение имаше при потребителските кре-

дити. Те отбелязаха годишен растеж от 7% при 6.5% в 

края на предходния месец. Сходна динамика бе наб-

людавана и при жилищните кредити, които се увели-

чиха с 8.5% на годишна база при 8.2% през януари, 

докато „Други кредити“ отбелязаха спад от 2% на 

годишна база. Корпоративните кредити имаха поло-

жителен принос за годишното нарастване на кредита 

за частния сектор, като ускориха растежа си до 2% на 

годишна база при 1.6% в края на януари. Лошите и 

преструктурирани кредити запазиха тенденцията си 

на намаление със спад от 14.6% на годишна база. 

Делът им в общите кредити за нефинансови предп-

риятия и домакинства възлезе на 13.1%.  

Среднопретегленият лихвен процент по нови кре-

дити за нефинансови предприятия се понижи с 38 

б.т. през февруари, а обемът им нарасна с 1.1%  

спрямо предходния месец. Намалението бе основно 

в резултат от спада със 123 б.т. при корпоративните 

кредити „нов бизнес“ деноминирани в евро, докато 

при тези в лева и щатски долари бе регистрирано 

леко повишение, съответно с 33 б.т. и 10 б.т. спрямо 

януари. Средната цена на новите потребителски кре-

дити отбеляза спад от 26 б.т. през месеца, докато 

тази по жилищни кредити нарасна с 6 б.т. Общият 

обем на новите кредити за нефинансови предприя-

тия и домакинства достигна 1.55 млрд. лв., с 4% по-

вече спрямо година по-рано.  

Претегленият лихвен процент по нови срочни депо-

зити през февруари се покачи с 4 б.т. поради по-

високата цена на привлечения ресурс от нефинансо-

ви предприятия, която нарасна с 13 б.т. спрямо ме-

сец по-рано. Претеглената цена по нови срочни де-

позити на домакинства отбеляза леко намаление с 1 

б.т. през месеца. По вид валута, възвращаемостта 

при депозитите в лева остана без промяна, докато 

при тези деноминирани в евро и щатска валута на-

расна, съответно с 3 б.т. и 27 б.т. Общият обем но-

вопривлечени срочни депозити през февруари въз-

лезе на 1.11 млрд. лв., като бе с 2.6% по-нисък спря-

мо същия период на предходната година. 

 

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

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

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

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

 

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

и домакинства, % 

  
февруари 

2017 
януари 

2017 
февруари 

2018 

Нефинансови предприятия 4.54 3.82 3.44 

Потребителски кредити 8.40 8.06 7.79 

Жилищни кредити 4.24 3.69 3.76 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

 

 

 

 

 

-5

0

5

10

15

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017 2018

Домакинства и НТООД 
Финансови предприятия 
Нефинансови предприятия 
Местно държавно управление и СОФ 
Общо депозити (%) 

30

40

50

60

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017 2018

Депозити Вземания от частния сектор 



 

 Стр .  7 /10  

3/2018 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Според данните от месечните отчети за касовото 

изпълнение, бюджетният излишък по консолидира-

ната фискална програма за първите два месеца на 

2018 г. възлезе на 0.8 млрд. лв. (0.7% от прогнозния 

БВП). Положителният резултат бе формиран от пре-

вишение на приходите над разходите по национал-

ния бюджет (в размер на 0.9% от БВП), докато при 

европейските средства бе реализиран минимален 

дефицит (0.2% от БВП).  

Общо приходите и помощите (граф. 16) в края на 

февруари възлязоха на 6.2 млрд. лв., като се повиши-

ха с 8.4% спрямо февруари 2017 г. Отчетеното пови-

шение при данъчните и неданъчните приходни групи 

бе съответно 14% и 9.5%, докато помощите за същия 

период намаляха значително – с 87.3%. Най-висок 

принос за растежа на общите бюджетни постъпления 

имаха тези от косвени данъци, с повишение от 10% 

на годишна база, следвани от приходите от социално 

и здравноосигурителни вноски (с растеж от 15.9%) и 

преките данъци (29.5%). При касовите постъпления 

от ДДС, акцизи и мита бе отчетено повишение съот-

ветно в размер на 10.9%, 6.6% и 51.3% на годишна 

база.  

Общите правителствени разходи (граф. 17) нарасна-

ха с 11.4% на годишна база до 5.5 млрд. лв. Най-

голям принос за растежа им имаха по-високите пла-

щания за персонал, което се дължи основно на поли-

тиката за повишаване на възнагражденията на педа-

гогическия персонал. Значителен принос имаха също 

социалните разходи и стипендии, поради базов 

ефект от повишаването на пенсиите считано от юли 

2017 г., както и по-високите с 58.5% инвестиционни 

разходи. Изразходваните средства за текуща изд-

ръжка и лихви бяха по-ниски съответно с 8.3% и 

11.1% в сравнение с нивото им от февруари 2017 г.  

Фискалният резерв в края на февруари 2018 г. дос-

тигна 10.7 млрд. лв. (10.8% от прогнозния БВП), в т.ч. 

10 млрд. лв. средства на депозити в БНБ и други бан-

ки и 0.7 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за 

сертифицирани разходи и др.  

Граф. 15: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

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

Източник: БНБ, МФ 

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

  
февруари 

2017 
януари 

2017 
февруари 

2018 

Потребителски кредити 10.31 10.30 9.91 

Жилищни кредити 4.71 4.08 4.14 

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

Източник: БНБ, МФ 

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

предприятия и домакинства, % 

  
февруари 

2017 
януари 

2017 
февруари 

2018 

лева 0.28 0.23 0.23 

евро 0.30 0.28 0.31 

щатски долари 0.37 0.42 0.69 

Източник: БНБ, МФ 

Граф. 16: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

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

 
Източник: МФ 
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Държавният дълг, включително държавногаранти-

рания, възлезе на 24.5 млрд. лв. (23.4% от прогноз-

ния БВП, при 27.1% от БВП година по-рано). Вътреш-

ният дълг намаля от 6.1% от БВП през февруари 

2017 г. до 5.4% от прогнозния БВП в края на февруа-

ри 2018 г. Съотношението на външния дълг към БВП 

се понижи спрямо февруари 2017 г. от 19.3% до 

16.1%. Размерът на държавногарантирания дълг бе 

1.9% от БВП, при 1.7% от БВП година по-рано. 

 

Граф. 17: Приноси за растежа на общите разходи 

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

 
Източник: МФ 

 

-20

-10

0

10

20

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

2015 2016 2017 2018

  Вноска в бюджета на ЕС 

  Капиталови разходи и нетен прираст на държавния резерв 

  Социални разходи и стипендии 

  Разходи за лихви 

  Текущи нелихвени разходи 

Общо разходи (%) 



 

 Стр .  9 /10  

3/2018 Икономиката  на Бъ лгария,  месечен обзор   

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 I'17 II'17 III'17 IV'17 09’17 10’17 11’17 12’17 01’18 02’18 03’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.6 3.9 3.6 3.6 3.9 3.8 3.0 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.8 3.3 4.5 4.2 4.7 4.2 4.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 2.7 -6.6 3.8 2.4 4.0 4.2 4.1 - - - - - - - 

Износ растеж, % 5.7 8.1 4.0 6.1 3.6 4.6 2.1 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.4 4.5 7.2 9.1 6.2 5.4 8.2 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % -6.8 5.3 -0.1 -0.1 0.0 -1.5 2.9 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 4.2 4.0 3.4 3.7 4.1 3.5 2.3 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.3 3.1 4.2 5.4 4.3 3.6 3.7 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.5 7.2 2.4 -4.0 2.7 9.0 1.1 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.9 2.7 3.4 3.9 4.9 3.5 1.6 1.8 4.3 1.9 -1.1 5.8 -1.0 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.7 1.1 9.3 10.0 10.1 10.8 6.7 10.5 7.1 11.1 2.2 9.8 0.5 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 11.8 6.1 3.7 4.8 3.4 2.6 4.0 2.2 3.9 4.0 4.0 5.0 3.1 - 

Строителна продукция растеж, % 11.2 -16.7 4.6 0.1 6.4 7.3 4.2 4.6 12.2 7.6 -7.9 28.5 4.1 - 

Общ бизнес климат баланс 20.3 22.5 26.6 24.3 28.7 28.0 25.4 27.6 25.8 26.0 24.4 27.0 27.5 28.2 

   Промишленост баланс 22.9 23.5 26.9 26.5 27.7 27.8 25.7 28.3 25.5 26.7 24.8 28.6 28.1 28.2 

   Търговия на дребно баланс 27.6 33.6 37.9 32.1 39.4 40.6 39.5 39.8 38.7 39.7 40.1 40.5 40.4 43.6 

   Строителство баланс 15.2 17.9 24.6 19.0 29.1 27.9 22.2 26.8 25.2 22.5 19.0 19.1 22.7 23.9 

   Услуги баланс 12.7 13.8 16.7 17.4 19.6 15.8 13.8 14.8 14.2 14.1 13.2 18.1 18.4 17.0 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 53.3 55.4 53.7 55.8 56.5 55.5 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.1 49.3 51.9 50.0 52.2 53.2 52.3 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.5 1.8 1.2 0.9 2.7 2.4 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 9.1 7.6 6.2 6.9 6.3 5.8 5.6 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 10.1 8.7 7.2 8.1 7.2 6.6 6.9 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 7.0 6.8 

Номинална работна заплата растеж, % 6.8 8.0 11.8 9.1 9.9 10.2 10.6 11.5 10.4 10.7 11.0 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 8.0 9.5 10.5 8.3 8.4 9.2 8.8 10.1 8.8 8.6 9.0 - - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.3 3.4 1.7 2.4 2.9 1.1 0.7 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 0.1 4.5 3.1 1.6 5.8 7.3 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 2.3 5.7 2.6 4.1 7.5 8.3 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.1 -0.8 2.1 1.7 2.3 1.6 2.7 2.1 2.5 3.0 2.8 1.8 2.0 2.2 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.1 -1.3 1.2 0.8 1.4 0.9 1.7 1.3 1.5 1.9 1.8 1.3 1.5 1.9 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -1.6 -2.9 4.2 2.3 3.4 5.7 5.5 6.0 5.5 5.8 5.1 5.6 4.4 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -2.4 -3.5 6.0 9.6 5.6 4.8 4.6 5.3 5.8 5.6 2.3 2.1 -0.5 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 32 200 33 959 35 316 8 838 17 483 26 152 35 316 26 151 29 167 31 903 35 315 3 706 6 212 - 

Общо разходи млн. лв. 34 685 32 491 34 471 7 781 15 737 23 732 34 471 23 731 26 673 29 518 34 470 2 544 5 460 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 946 859 888 214 488 677 888 677 746 816 888 84 220 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -2 485 1 468 846 1 058 1 746 2 420 846 2 421 2 493 2 386 845 1 162 752 - 

  % от БВП -2.8 1.6 0.9 1.1 1.8 2.5 0.9 2.5 2.5 2.4 0.9 1.1 0.7 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 23 300 27 424 25 531 26 886 27 212 25 479 25 531 25 479 25 539 25 518 25 531 24 461 24 463 - 

  % от БВП 26.3 29.1 25.9 27.3 27.6 25.6 25.6 25.8 25.9 25.9 25.9 23.4 23.4 - 

Фискален резерв млн. лв. 7 873 12 883 10 289 12 574 13 174 11 867 10 289 11 867 12 013 11 916 10 289 11 186 10 687 - 

  растеж, % 9.1 63.6 -20.1 6.0 -6.8 -16.9 -20.1 -16.9 -15.9 -16.8 -20.1 -19.2 -21.3 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 I'17 II'17 III'17 IV'17 09’17 10’17 11’17 12’17 01’18 02’18 03’18 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 20 285 23 899 23 662 24 044 23 970 24 551 23 662 24 551 22 230 22 198 23 662 22 264 22 215 22 606 

Покритие на паричната база  % 144.3 163.4 156.4 163.0 168.4 161.2 156.4 161.2 173.2 172.0 156.4 161.8 162.7 158.6 

Покритие на вноса месеци 8.5 10.0 8.7 9.6 9.3 9.3 8.7 9.3 8.4 8.3 8.7 8.1 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 267.5 315.7 304.6 315.6 302.1 321.1 304.6 321.1 300.1 292.7 304.6 289.9 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.6 13.5 16.9 17.7 15.2 16.3 16.9 16.3 16.2 15.0 16.9 16.9 17.6 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.8 7.6 7.7 8.5 7.0 8.2 7.7 8.2 8.2 7.0 7.7 7.7 8.1 - 

Депозити растеж, % 8.2 6.7 7.2 7.6 6.0 7.5 7.2 7.5 7.6 6.3 7.2 7.1 7.7 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -1.2 1.5 4.8 3.8 4.2 4.9 4.8 4.9 4.2 4.2 4.8 4.8 5.0 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -1.7 0.3 1.7 2.5 2.1 3.1 1.7 3.1 1.5 1.3 1.7 1.6 2.0 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.3 2.0 6.0 4.7 6.0 5.9 6.0 5.9 6.3 6.4 6.0 6.1 6.1 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.0 5.8 4.3 5.1 4.7 4.4 4.2 4.4 3.9 4.3 4.3 4.5 4.4 - 

Лихвен процент по депозити5 % 1.3 0.8 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.79 1.86 1.63 1.83 1.71 1.66 1.63 1.66 1.68 1.65 1.63 1.57 1.60 1.59 

  ср. пер. 1.76 1.77 1.74 1.84 1.78 1.67 1.66 1.64 1.66 1.67 1.65 1.60 1.58 1.59 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 73.6 71.1 66.1 67.6 67.9 66.1 66.1 66.1 65.4 65.5 66.1 61.9 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.2 22.1 23.3 22.3 23.2 22.9 23.3 22.9 22.5 22.9 23.3 23.2 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 38.1 36.2 38.1 36.9 36.3 37.3 38.1 37.3 37.5 37.7 38.1 38.3 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро -17 1 091 2 269 -98 581 2 250 -464 422 66 -190 -339 -140 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.0 2.3 4.5 2.4 2.7 4.5 4.5 4.5 4.8 4.4 4.5 4.1 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 622 -984 -2 074 -603 -407 -179 -885 -7 -95 -308 -483 -292 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.8 -2.0 -4.1 -2.6 -2.9 -3.1 -4.1 -3.1 -3.0 -3.5 -4.1 -4.1 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 919 23 104 25 754 5 945 6 431 6 631 6 747 2 216 2 455 2 267 2 025 2 160 - - 

  растеж, % 4.2 5.4 11.5 16.3 14.5 9.0 7.2 8.1 16.0 5.6 -0.3 18.4 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 18 678 24 088 27 829 6 548 6 838 6 811 7 632 2 224 2 550 2 575 2 508 2 452 - - 

  растеж, % -21.5 29.0 15.5 20.6 16.7 11.1 14.4 12.9 12.8 15.9 14.7 23.9 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 422 1 070 526 113 81 144 188 17 40 52 96 16 - - 

Финансова сметка млн. евро -738 -356 2 320 -336 232 1 325 1 099 193 2 376 -254 -1 023 1 379 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -2 329 -356 -688 -222 -160 -97 0 64 -26 -166 -17 -162 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 44 2 198 878 -29 348 -193 752 163 517 26 209 240 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро -4 603 1 734 843 -136 378 126 476 82 1 520 29 -1 074 1 235 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 730 3 467 -99 77 96 597 -869 126 -2 339 -3 1 473 -1 359 - - 

 

Забележка: Всички изменения на индикаторите, посочени в таблицата като растеж в %, са на база съответния период на предходната година.  
За изчисление на съотношенията към БВП са използвани отчетни данни за БВП по текущи цени за 2015 г. - 88 571.3 млн. лв., за 2016 г. - 94 129.9 млн. лв. 
и за 2017 г. – 98 631.1 млн. лв.,  както и прогнозни данни на МФ за 2018 г. – 104 674.4 млн. лв.; 

1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по новопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и 
срочност; 
6. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 
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