
 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 
МЕСЕЧЕН  О Б З О Р  

ISSN 2367-5012 

Министерство на финансите на Република България    дирекция „Икономическа и финансова политика“  

 

9/2018 

Основни теми: 

» Краткосрочна статистика 

 Пазар на труда»  

 Инфлация»  

 Външен сектор»  

 Финансов сектор»  

 Бюджетен сектор»  

» Табл. Основни икономически индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо 
представяне през август, като оборотът и производст-
вото в промишлеността се забавиха, а строителната 
продукция се понижи спрямо същия месец на пред-
ходната година. Същевременно, растежът при търго-
вията на дребно се ускори. Индикаторът за бизнес 
климата се понижи през септември, поради влоша-
ване в очакванията за търсенето в строителството и 
услугите, но остана над дългосрочната средна.  

През септември регистрираната безработица запази 
нивото си от предходния месец от 5.6%, отразявайки 
почти еднаквия брой на входящия и изходящия поток 
безработни. 

През септември потребителските цени, измерени 
чрез ХИПЦ, се понижиха с 0.3% спрямо август, водени 
основно от по-ниските цени на пазарните услуги. Го-
дишният темп на инфлация се забави до 3.6%, в ре-
зултат от по-ниския принос на пазарните услуги. Ба-
зисната инфлация също се понижи до 2.6% на годиш-
на база. 

Излишъкът по текущата сметка за периода януари-
юли достигна 933.7 млн. евро (1.7% от прогнозния 
БВП). Търговският дефицит продължи да надвишава 
стойностите от предходната година, а излишъкът по 
услуги също се повиши. Към края на юли отношение-
то на брутния външен дълг към БВП достигна 60.9%. 

Кредитът към частния сектор  продължи да се уско-
рява и достигна темп от 7.6% на годишна база през 
август. Среднопретегленият лихвен процент по кре-
дити за нефинансови предприятия се понижи с 82 б.т., 
докато цената на потребителските и жилищните кре-
дити се повиши спрямо предходния месец. Средноп-
ретегленият лихвен процент по депозитите също се 
понижи.   

През първите осем месеца на 2018 г. бюджетното 
салдо по Консолидираната фискална програма бе 
положително, като достигна 2.4 млрд. лв. (2.2% от 
прогнозния БВП). Излишъкът бе формиран от преви-
шение на приходите над разходите по националния 
бюджет.  
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КРАТКОСРОЧНА СТАТИСТИКА  

Растежът на оборота на промишлените предприятия 

се забави до 2.4% през август спрямо същия месец на 
предходната година (4.8% през юли). Както продаж-

бите за вътрешния, така и за външния пазар допри-

несоха за отчетената низходяща динамика (граф. 1). 

Оборотът за вътрешния пазар продължи да бъде 

водещ за растежа на промишлените продажби, на-
раствайки с 3.9%. Въпреки по-слабото представяне в 

сравнение с предходния месец, положително разви-

тие бе отчетено при производството и разпределе-

нието на електрическа и топлинна енергия и про-

изводството на хранителни продукти, които имат 
най-големи дялове при продажбите за вътрешния 

пазар. Същевременно, оборотът за външния пазар се 

повиши с 0.6% спрямо същия месец на предходната 

година, подкрепен от отчетения растеж при произ-

водството на електрически съоръжения. 

Промишленото производство се повиши с 2.3% през 

август спрямо същия месец на предходната година в 

сравнение с растеж от 2.4% през юли. Основен при-
нос за отчетената динамика имаха производството 

на основни метали и производството на електри-

чески съоръжения. 

Индексът на строителната продукция се понижи с 
1.1% спрямо август 2017 г. (граф. 2), поради  спад на 

сградното строителство от 1.4%. В същото време, 

гражданското строителство нарасна с 1.1% спря-

мо същия месец на предходната година. 

Растежът при продажбите на дребно се ускори сла-

бо до 5.2% през август при годишен ръст от 4.8% през 

юли. Продажбите на дребно на лекарства, меди-

цински и ортопедични стоки имаха най-голямо по-
вишение от 12%, следвани от търговията на дребно 

с хранителни стоки, напитки и тютюневи изде-

лия, които отчетоха растеж от 9%. 

През септември общият показател за бизнес клима-
та се понижи с 1.5 пункта в резултат от влошаване на 
оценките в строителството и услугите (граф. 3). Очак-
ванията за строителната активност през следващите 
3 месеца бяха неблагоприятни. Анкетираните бяха 
резервирани и в очакванията за  търсене на услуги. 
Същевременно, индикаторът за бизнес климата в 
промишлеността и търговията на дребно остана бли-
зо до нивото от август. 

 Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 
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Индикаторът за проследяване на икономическия 

цикъл1 навлезе във фаза на свиване през третото 

тримесечие (граф. 4). Четири от секторните индика-

тори, а именно  промишленост, търговия на дребно, 
строителство и потребители, бяха във фаза на свива-

не, докато индикаторът в услугите все още бе във 

фаза на подем. 

ПАЗАР НА ТРУДА  

През септември регистрираната безработица се за-
пази на нивото си от предходния месец от 5.6%, в 

резултат от почти еднаквия брой на входящия и из-

ходящия поток безработни (граф. 5), Изходящият 

поток бе с едва 116 души по-висок и така допринесе 

за аналогичния спад в броя на безработните спрямо 
август до 183.8 хил. души. Нарастването на входящия 

поток безработни бе обичайно за месец септември и 

бе свързано със затихване на сезонните дейности в 

туризма, търговията, преработващата промиш-

леност, селското стопанство и строителството. 
Независимо че търсенето на труд, представено с 

броя на заявените в бюрата по труда свободни ра-

ботни места, отбеляза известно отслабване в сравне-

ние с август, броят на заетите места се увеличи, ос-

новно по линия на наблюдаваното нарастване в сек-
тор образование, свързано с началото на новата 

учебна година. Общият брой на постъпилите на ра-

бота през септември се повиши до 18.3 хил.души, в 

резултат основно на устроените на работа на пър-

вичния трудов пазар 12.6 хил. души, но постъпилите 
на работа без посредничеството на бюрата по труда 

също допринесоха положително. 

ИНФЛАЦИЯ 

Потребителските цени, измерени чрез ХИПЦ, се по-

нижиха с 0.3% през септември спрямо предходния 
месец, изцяло благодарение на цените на пазарните 

услуги, които намаляха средно с 3.1%. Цените на ус-

лугите по настаняване и на пакетните туристически 

услуги се понижиха съответно със 17.1% и 14% и има-

ха общ отрицателен принос от 0.68 пр.п. за измене-
нието на основния индекс. Пресните зеленчуци пос-

къпнаха сезонно със 7.7% и до известна степен ком-

пенсираха отрицателния принос на цените на услуги-

те. Цените на транспортните горива отбелязаха ме-

сечно повишение от 1.4% и бяха другият компонент 

Граф. 4: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 5: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

Граф. 6: Приноси към изменението на ХИПЦ 

(пр. п., на год. база) 

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

Източник: НСИ, 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 s tance of the economy 
us ing survey data” and Gayer, C, J. Genet (2006) “Using Factor Models to Construct Compo -site Indicators from BCS Data”   
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на ХИПЦ с по-забележимо положително изменение. 

Поскъпването им може да се свърже с възобновила-

та се възходяща тенденция на цените на суровия 
нефт. Те се повишиха рязко през август и септември в 

отражение на създалата се несигурност по отноше-

ние на световното предлагане, след като САЩ обяви 

нови санкции срещу износа на Иран, влизащи в сила 

през ноември.  

Годишният темп на инфлация се забави леко през 

септември до 3.6%, при 3.7% месец по-рано (граф. 6). 

Пазарните услуги бяха с основен принос за пониже-

нието на ХИПЦ след като месечното понижение на 
средната им цена спомогна за спад на темпа им на 

поскъпване на годишна база от 7.1% през август до 

6.3% през септември. Последното, от своя страна, 

доведе до понижение на базисната инфлация2 до 

2.6% през септември от 2.8% през предходния месец. 

Въпреки че отбеляза забавяне спрямо най-високата 

си стойност през юни, цената на суровия петрол тип 

Брент продължи да нараства на годишна база и през 
септември достигна растеж от 46.1% (граф. 7). Цените 

на хранителните стоки на международните пазари 

бяха без съществено изменение спрямо нивото си от 

същия месец на предходната година, а при металите 

бе отбелязано понижение от 4.3%.   

ВЪНШЕН СЕКТОР 

През юли текущата сметка достигна излишък от 

947.8 млн. евро, регистрирайки най-високата месеч-

на стойност през текущата година, но в сравнение 

със същия месец на 2017 г.  балансът се понижи. Про-
дължи тенденцията, наблюдавана от ноември 

2017 г., на изпреварващо нарастване на вноса на 

стоки спрямо износа, като темповете на растеж 

спрямо същия месец на предходната година достиг-

наха съответно 22.2% и 4.9%. През месеца търговски-
ят баланс бе отрицателен в сравнение с излишък 

година по-рано. По отношение на услугите, водещи 

за износа продължиха да са приходите от пътувания-

та на чужденци в страната, които нараснаха с 5.3%. 

Въпреки отчетеното покачване, растежът на износа 
на услуги (4.2%) бе изпреварен от този на вноса на 

услуги (5.1%).  Разходите при пътувания на българи в 

чужбина и плащанията за други услуги (технически, 

свързани с търговията и други бизнес услуги) бяха с 

основен принос за повишението на вноса на услуги. 
Същевременно, излишъкът по доходните статии се 

Граф. 7: Международни цени на основни  
суровини в евро 

(%, на год. база) 

 
Източник: Световна банка, МФ 

 

Граф. 8: ПЧИ, текуща и капиталова сметка (януари-юли) 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 9: рутен външен дълг и брутни външни активи 

(% от БВП) 

 
Източник: БНБ 

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

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2016 2017 2018

Суров нефт тип Брент Храни Метали 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2016 2017 2018

ПЧИ пасиви Текуща и капиталова сметка  

0

20

40

60

80

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6

2016 2017 2018

БВД:Вътрешнофирмени заеми 
БВД:Други сектори 
БВД:Банки 



 

 Стр .  5/ 9 

9/2018 Икономика та  на  Бълг а рия, мес ечен обз ор   

повиши с 30.7% спрямо юли 2017 г. По-ниски плаща-

ния на инвестиционен доход към нерезиденти, на-

растване на получените възнаграждения от краткос-
рочно заети в чужбина и увеличение на входящи 

трансфери свързани с фондове на ЕС бяха факторите 

за растежа. За периода януари-юли балансът на те-

кущата сметка бе положителен в размер на 

933.7 млн. евро или 1.7% от прогнозния БВП, като 
излишъкът се понижи спрямо осеммесечието на 

предходната година (граф. 8). 

Към края на юли Брутният външен дълг достигна 

60.9% от прогнозния БВП, като отношението се по-
нижи спрямо предходната година, но се увеличи 

спрямо края на юни. Всички институционални секто-

ри допринесоха за подобрението спрямо юли 

2017 г., докато леко покачване на краткосрочната 

банкова задлъжнялост и дългосрочния дълг на фир-
мите беше причината за повишението спрямо пред-

ходния месец. Нивото на нетния външен дълг про-

дължи да показва превишение на външните активи 

над пасивите (граф. 9). 

ФИНАНСОВ СЕКТОР 

Международните валутни резерви нараснаха до 

24.5 млрд. евро през септември, повишавайки се с 

2.4% спрямо месец по-рано. Всички компоненти от 

пасивите на управление „Емисионно“ на БНБ имаха 
положителен принос за месечното изменение , с изк-

лючение на остатъчната статия „депозит на управле-

ние Банково“, която намаля с 1.1%. В сравнение с 

края на септември миналата година, равнището ми-

нимално се понижи. Депозитът на правителството и 
банковите резерви намаляха съответно с 4% и 9.4%, 

докато парите в обращение нараснаха с 10.4% спря-

мо септември 2017 г. (граф. 10).   

Темпът на растеж на кредита за частния сектор про-
дължи да се ускорява през август и достигна 7.6% на 

годишна база, при 7.1% в края на предходния месец 

(граф. 12). Ускорение имаше както при кредитите за 

нефинансови предприятия, така и при тези за дома-

кинствата, съответно до 4.2% и 10.2%. При кредитите 
за фирми, редовните кредити нараснаха с 5.1% 

спрямо същия месец на предходната година. В също-

то време тенденцията на понижение при лошите и 

преструктурирани кредити се запази и те отчетоха 

годишно намаление от 2%. Жилищните и потреби-
телски кредити отбелязаха по-високо годишно на-

растване спрямо юли, от съответно 9.6% и 15.4%. 

Позицията „други кредити“ продължи да отчита 

Граф. 10: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

Граф. 11: Приноси по сектори към растежа на  
депозитите, вкл. в М3 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 12: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

 
Източник: БНБ, МФ 
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спад, като намаля с 10.4% спрямо август 2017 г.  

Претегленият лихвен процент по новоотпуснати 
кредити за нефинансови предприятия се понижи с 

82 б.т. през август, което се дължеше на тези дено-

минирани в евро и лева, докато за новите сделки в 

щатска валута, среднопретеглената цена бе със 72 

б.т. по-висока спрямо предходния месец. Общият 
обем нови кредити за нефинансови предприятия 

през август беше с 21.3% повече спрямо юли и с 

33.5% спрямо година по-рано. Средната цена по пот-

ребителски и жилищни кредити се повиши съответно 

с 11 и 7 б.т. спрямо края на юли (табл. 1).  

Претегленият лихвен процент по нови срочни депо-

зити през август се понижи с 6 б.т. спрямо предход-

ния месец, с принос от всички валутни сегменти 
(табл. 2). Цената по новите срочни депозити на не-

финансовите предприятия и домакинствата се пони-

жи, съответно с 1 и 3 б.т. спрямо края на юли. Общи-

ят обем нови срочни депозити беше 1.16 млрд. лв. 

през август, което е с 6.8% повече в сравнение със 
същия месец на предходната година.  

БЮДЖЕТЕН СЕКТОР 

По предварителни месечни данни за касовото из-

пълнение на бюджета, салдото по консолидираната 

фискална програма за първите осем месеца на 
2018 г. бе положително в размер на 2.4 млрд. лв. 

(2.2% от прогнозния БВП, при 2.1% от БВП година по-

рано). Излишъкът бе формиран от превишение на 

приходите над разходите по националния бюджет, 

докато при европейските средства бе отчетен мини-
мален дефицит.  

Общите бюджетни постъпления (приходи и помощи) 
възлязоха на 26 млрд. лв., като нивото им се повиши 
с 11.6% в сравнение с август 2017 г.(граф. 14). Нараст-
ването се дължи най-вече на по-високите с 10% да-
нъчни приходи, включващи постъпленията от соци-
ално- и здравноосигурителни вноски (с ръст от 
13.7%), както и тези от косвени данъци (по-високи 
със 7.3%). По компоненти на последните, приходите 
от ДДС, акцизи и мита нараснаха съответно с 8%, 
5.3% и 26.5%, спрямо постъпленията за осемте месе-
ца на 2017 г. При преките данъци отчетеното пови-
шение за същия период бе в размер на 11.9%. При 
неданъчните постъпления и помощите също бяха 
отчетени значително по-високи нива, с нарастване от 
съответно 15.8% и 29.5%.  

Общите бюджетни разходи останаха по-ниски от 

приходите, като към август възлязоха на 

Табл. 1: Среднопретеглени лихвени проценти  
по нови кредити  

за нефинансови предприятия и домакинства, % 

  
август 
2017 

юли 
2018 

август 
2018 

Нефинансови предприятия 3.65 3.69 2.87 

Потребителски кредити 8.06 8.74 8.85 

Жилищни кредити 3.94 3.41 3.47 

   Източник: БНБ, МФ 

Табл. 2: Среднопретеглени лихвени проценти  
по нови срочни депозити  

на нефинансови предприятия и домакинства, % 

  август 2017 юли 2018 август 2018 

лева  0.21 0.19 0.16 

евро 0.19 0.23 0.20 

щатски долари 0.42 0.84 0.65 

Източник: БНБ, МФ 

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

(% от общото) 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

Граф. 14: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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23.6 млрд. лв. (растеж от 11.6% спрямо същия пери-

од на 2017 г.). Най-съществен принос за нарастването 

им имаха нелихвените разходи, които включват пла-
щанията за персонал (с растеж от 11.5%), текуща из-

дръжка (8.5%) и субсидии (16.3%). Значителен при-

нос имаха и капиталовите разходи, по-високи с 

53.6%, и социалните разходи, с ръст от 6.6% 

(граф. 15). 

Фискалният резерв достигна 10.9 млрд. лв. към края 

на август (10% от прогнозния БВП), в т.ч. 

10.2 млрд. лв. средства по депозити и 0.3 млрд. лв. – 

вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани раз-
ходи, аванси и др. Спрямо същия период на минала-

та година, резервът намаля с 6.6%. 

В края на август държавният дълг (вкл. държавнога-
рантираният) възлезе на 24.2 млрд. лв. (22.4% от 

прогнозния БВП, при 25.8% от БВП година по-рано). 

Вътрешният дълг намаля до 5.2% от прогнозния БВП 

при 6.4% за осемте месеца на предходната година. 

Съотношението на външния дълг към БВП се понижи 
до 15.4% от 16.8% през август 2017 г.  Размерът на 

държавногарантирания дълг бе 1.8% от прогнозния 

БВП, при 2% от БВП година по-рано.  

Граф. 15: Приноси за растежа на общите разходи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ 
 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 III'17 IV'17 I'18 II'18 03’18 04’18 05’18 06’18 07’18 08’18 09’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.5 3.9 3.8 4.3 3.4 3.5 3.2 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.8 3.3 4.3 4.0 4.7 6.1 7.7 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 2.7 -6.6 3.2 0.5 5.6 10.9 7.0 - - - - - - - 

Износ растеж, % 5.7 8.1 5.8 7.0 3.9 1.1 -2.3 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.4 4.5 7.5 5.9 8.6 4.6 4.9 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % -6.8 5.3 8.9 9.0 10.1 -0.6 -2.0 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 3.5 4.0 4.1 4.3 1.6 2.6 0.4 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.4 3.1 3.9 2.8 4.4 3.6 4.3 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.5 7.2 1.5 8.1 0.0 4.7 5.7 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.9 2.7 3.4 3.5 1.6 1.6 1.2 0.1 0.8 0.5 2.1 2.4 2.3 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.7 1.1 9.3 10.8 6.7 4.3 4.7 2.7 3.8 3.3 6.8 4.8 2.4 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 11.8 6.1 3.7 2.6 4.0 3.5 5.7 2.6 4.9 6.2 6.0 4.8 5.2 - 

Строителна продукция растеж, % 11.2 -16.7 4.6 7.3 4.2 7.1 -0.5 -6.0 4.8 -0.5 -5.0 3.2 -1.1 - 

Общ бизнес климат баланс 20.3 22.5 26.6 28.0 25.4 27.6 32.1 28.2 31.0 33.1 32.2 32.1 29.2 27.7 

   Промишленост баланс 22.9 23.5 26.9 27.8 25.7 28.3 30.4 28.2 28.9 30.3 31.8 29.6 27.7 27.6 

   Търговия на дребно баланс 27.6 33.6 37.9 40.6 39.5 41.5 43.3 43.6 44.1 42.5 43.3 44.0 40.0 40.1 

   Строителство баланс 15.2 17.9 24.6 27.9 22.2 21.9 33.3 23.9 29.0 37.1 33.7 35.3 31.5 25.7 

   Услуги баланс 12.7 13.8 16.7 15.8 13.8 17.8 23.2 17.0 24.1 25.0 20.5 21.8 19.0 17.3 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 53.3 55.4 56.5 55.5 54.6 55.5 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.1 49.3 51.9 53.2 52.3 51.5 52.5 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.5 1.8 2.7 2.4 1.2 0.2 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 9.1 7.6 6.2 5.8 5.6 5.7 5.5 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 10.1 8.7 7.2 6.6 6.9 7.0 6.1 6.8 6.4 6.1 5.7 5.7 5.6 5.6 

Номинална работна заплата растеж, % 6.8 8.0 11.8 10.7 11.4 7.1 8.2 6.9 8.1 7.3 9.0 - - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 8.0 9.5 10.5 9.7 9.5 5.4 5.7 4.9 6.3 4.9 5.8 - - - 

Производителност на труда (БВП на 

зает) 
растеж, % 3.1 3.4 2.0 1.5 1.0 2.3 3.1 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.2 0.1 4.8 6.8 7.1 0.5 -1.2 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.5 2.3 8.4 10.2 10.9 3.3 2.3 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.1 -0.8 2.1 1.6 2.7 2.0 2.6 2.2 2.0 2.6 3.2 3.5 3.5 3.6 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени растеж, % -1.1 -1.3 1.2 0.9 1.7 1.6 2.3 1.9 1.7 2.3 3.0 3.6 3.7 3.6 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -1.6 -2.9 4.2 5.7 5.5 4.9 4.8 4.8 3.8 4.8 5.7 3.4 3.1 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар растеж, % -2.4 -3.5 6.0 4.7 4.6 0.6 5.7 0.3 1.6 7.1 8.3 6.8 5.0 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 32 200 33 959 35 317 26 152 35 316 9 220 19 210 9 219 12 971 15 978 19 210 22 547 25 976 - 

Общо разходи млн. лв. 34 685 32 491 34 471 23 732 34 471 8 628 17 497 8 626 11 652 14 557 17 496 20 533 23 588 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 946 859 888 677 888 308 576 308 390 457 576 654 738 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -2 485 1 468 846 2 420 846 592 1 713 593 1 319 1 422 1 714 2 015 2 388 - 

  % от БВП -2.8 1.6 0.8 2.4 0.8 0.5 1.6 0.5 1.2 1.3 1.6 1.9 2.2 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 23 300 27 424 25 531 25 479 25 531 24 429 24 250 24 429 24 389 24 344 24 250 24 242 24 219 - 

  % от БВП 26.3 29.1 25.9 25.2 25.3 22.6 22.4 22.6 22.6 22.5 22.4 22.4 22.4 - 

Фискален резерв млн. лв. 7 873 12 883 10 289 11 867 10 289 10 149 10 831 10 149 10 749 10 413 10 831 10 803 10 860 - 

  % от БВП 8.9 13.7 10.4 11.7 10.2 9.4 10.0 9.4 9.9 9.6 10.0 10.0 10.0 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 III'17 IV'17 I'18 II'18 03’18 04’18 05’18 06’18 07’18 08’18 09’18 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 20 285 23 899 23 662 24 551 23 662 22 606 23 510 22 606 22 518 22 825 23 510 23 731 23 960 24 540 

Покритие на паричната база  % 144.3 163.4 156.4 161.2 156.4 158.6 158.7 158.6 161.4 160.6 158.7 158.6 160.7 160.1 

Покритие на вноса месеци 8.5 10.0 8.7 9.3 8.7 8.2 8.4 8.2 8.2 8.2 8.4 8.3 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг % 267.5 315.7 304.6 321.1 304.6 287.0 301.1 285.5 288.1 298.4 301.1 300.3 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.6 13.5 16.9 16.3 16.9 17.2 15.8 17.2 15.7 15.6 15.8 15.7 14.0 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.8 7.6 7.7 8.2 7.7 8.4 10.0 8.4 8.2 8.8 10.0 10.4 9.6 - 

Депозити растеж, % 8.2 6.7 7.2 7.5 7.2 7.8 9.6 7.8 7.7 8.3 9.6 10.2 9.3 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -1.2 1.5 4.8 4.9 4.8 5.6 6.7 5.6 6.6 6.6 6.7 7.1 7.6 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -1.7 0.3 1.7 2.8 1.7 2.5 3.8 2.5 3.1 3.1 3.8 3.4 4.2 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.3 2.0 6.0 6.0 6.0 6.3 9.2 6.3 9.1 8.9 9.2 10.0 10.2 - 

Лихвен процент по кредити
4
 % 7.0 5.8 4.3 4.6 4.3 4.6 4.8 4.6 4.6 4.9 4.7 4.9 4.4 - 

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

ГПР
6
, потребителски кредити % 11.5 11.0 10.2 10.2 10.8 10.0 10.3 9.7 10.7 10.0 10.2 10.9 11.1 - 

ГПР6, жилищни кредити % 6.4 5.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 4.0 3.9 3.8 4.0 3.9 4.0 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.79 1.86 1.63 1.66 1.63 1.59 1.68 1.59 1.62 1.67 1.68 1.67 1.68 1.69 

  ср. пер. 1.76 1.77 1.74 1.67 1.66 1.59 1.64 1.59 1.59 1.66 1.67 1.67 1.69 1.68 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 74.0 71.1 64.6 64.7 64.6 60.2 60.5 60.2 60.1 60.1 60.5 60.9 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.6 22.1 23.4 23.0 23.4 23.8 23.3 23.8 23.5 23.0 23.3 23.5 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 37.8 36.2 38.1 37.3 38.1 38.0 38.4 38.0 37.8 38.3 38.4 38.0 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро -15 1 244 3 368 2 630 -229 -130 116 -73 -112 -11 238 948 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.0 2.6 6.5 6.2 6.5 5.7 4.5 5.4 5.3 4.8 4.3 3.9 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 622 -984 -766 231 -572 -804 -853 -220 -261 -286 -306 -215 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.8 -2.0 -1.5 -1.1 -1.5 -2.5 -3.8 -2.4 -2.5 -3.0 -3.6 -4.3 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 919 23 104 26 950 7 017 7 032 6 119 6 505 2 187 2 074 2 142 2 290 2 510 - - 

  растеж, % 4.2 5.4 16.6 15.4 11.7 -2.3 -2.0 -5.9 3.9 -6.1 -3.0 4.9 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 18 678 24 088 27 716 6 786 7 604 6 923 7 358 2 408 2 335 2 427 2 596 2 725 - - 

  растеж, % -21.5 29.0 15.1 10.7 14.0 6.2 8.1 -3.3 6.8 4.9 12.5 22.2 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 422 1 071 530 144 191 2 193 3 66 35 92 63 - - 

Финансова сметка млн. евро -650 -266 2 260 1 382 876 1 445 -442 -289 119 86 -648 628 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции млн. евро -2 241 -266 -1 079 -102 -557 53 -103 259 40 -30 -113 109 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 1 145 -75 1 291 207 752 404 -284 6 -255 -28 0 33 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро -4 604 1 735 631 113 282 1 342 -388 -227 239 -500 -128 866 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 730 3 467 -99 597 -869 -1 035 892 399 -101 260 733 288 - - 

 
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. - 88 575.2 млн. лв., за 2016 г. - 94 130.0млн. лв. и за 2017 г. - 
101 042.5 лв.,  както и прогнозни данни на МФ за 2018 г. –  108 141.0 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. Годишен процент на разходите по новоотпуснати кредити за домакинства по оригинален матуритет, претеглен по валута и срочност; 
7. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 
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