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Акценти 

Според експресните оценки на НСИ, БВП нарасна с 3.1% на годишна 
база през четвърто тримесечие на 2018 г. (според сезонно изгладени-
те данни). Растежът бе движен от повишение на крайното потребле-
ние с 5.3% и на инвестициите в основен капитал – с 4%. Износът на-
расна с 0.8%, като бе надминат от вноса, чийто ръст достигна 2.5%.  

Показателите от краткосрочната бизнес статистика отчетоха влоша-
ване през декември, като производството и оборота в промишленост-
та и строителната продукция се понижиха, а темпът на нарастване на 
търговията на дребно се забави. В същото време индикаторът за биз-
нес климата се повиши през януари, подкрепен от всички сектори с 
изключение на търговията на дребно. 

Коефициентът на безработица се понижи до 4.7% през последното 
тримесечие на 2018 г., достигайки нова най-ниска стойност. Коефици-
ентът на икономическа активност на населението в трудоспособна 
възраст намаля до 71.1%, но нивото продължава да бъде едно от най-
високо регистрирани до момента. През януари 2019 г. регистрираната 
безработица отбеляза сезонно повишение до 6.4%. 

Номиналният растеж на средната работна заплата се забави до 6.9% 
през четвърто тримесечие на 2018 г. Дефлираният с ХИПЦ реален 
растеж на доходите от труд достигна 3.8% на годишна база. 

Според предварителни данни, потребителските цени останаха без 
промяна през януари спрямо предходния месец. Годишният темп на 
инфлация продължи да се забавя и достигна 2.2% през януари.  

Балансът на се подобри през ноември и подпомогна текущата сметка 
нарастването на общия баланс за единайсетте месеца на 2018 г. до 
4.8% от прогнозния БВП. Към края на месеца отношението на брутния 
външен дълг към БВП се понижи до 61.1%. 

Годишният растеж на кредита за частния сектор се ускори до 8.4% 
през декември. При компонента „потребителски кредити“ също бе 
отчетено по-високо нарастване, със 17.7% на годишна база, подпо-
могнато от високото потребление на домакинствата. 

По предварителни данни на касова основа, бюджетният излишък за 
2018 г. възлезе на 0.1 млрд. лв. (0.1% от прогнозния БВП).Общите 
приходи нараснаха с 12.3% и надхвърлиха годишния разчет с 3.7%. 
Разходите бяха с 14.6% повече спрямо декември 2017 г. и почти на-
пълно съответстваха на разчета. Държавният дълг, вкл. държавнога-
рантираният, намаля значително през последната година, като в края 
на 2018 г. бе в размер на 23.9 млрд. лв. или 22.1% от прогнозния БВП, 
при 25.3% година по-рано.  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Промишленото производство и оборот отчетоха 
спад през декември в резултат на неблагоприятното 
развитие при продажбите за износ (граф. 1). Осно-
вен принос за понижението имаше производство на 
метални изделия, без машини и оборудване. Съ-
щевременно, растежът на оборота за вътрешния 
пазар слабо се забави, но остана устойчив, подкре-
пен от нарастването на производството и разпре-
делението на електрическа и топлинна енергия. 

Индексът на строителна продукция също следваше 
низходяща динамика през декември поради по-
слабо представяне както на сградното, така и на 
гражданското строителство, които се понижиха 
съответно с 3.4% и 2.6% (граф. 2).Растежът при тър-
говията на дребно се забави, като всички сектори 
отчетоха по-слабо представяне, с изключение на 
продажбите на дребно на автомобилни горива и 
търговията с лекарства, медицински и ортопе-
дични стоки и козметика. Растежът при последните 
два се ускори съответно до 13% и 20.7% спрямо го-
дишно повишение от 5.5% и 15.3% през ноември. 

През януари общият показател на бизнес климата 
се повиши поради подобряване на оценките в про-
мишлеността, строителството и услугите 
(граф. 3 и 4). Очакванията за търсенето на услуги, 
износа в промишлеността и строителната активност 
през следващите три месеца бяха благоприятни. 
Осигуреността на строителството с поръчки също се 
увеличи. Единствено в търговията на дребно очак-
ванията бяха по-резервирани. В съответствие с 
оценките на анкетираните в този сектор, индикато-
рът за доверието на потребителите1 намаля. Очак-
ванията на домакинствата за финансовото състояние 
и общата икономическа ситуация в страната се вло-
шиха. 

ПАЗАР НА ТРУДА И ДОХОДИ  

Коефициентът на безработица (НРС) се понижи до 
4.7% през четвъртото тримесечие на 2018 г., което 
бе под исторически най-ниските нива на показателя, 
реализирани в края на 2008 г (граф. 5). Тази тенден-
ция бе съпроводена с понижение на коефициента 
на икономическата активност на населението в тру-
доспособна възраст (15-64 г.), но неговата стойност 

  

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

                                                           
1
 От януари 2019 г. Европейската комисия публикува нов индикатор за доверието на потребителите. Въпросите от наблюдението на пот-

ребителите, които се взимат под внимание при изчисляване на съставния показател, бяха променени и редът от данни бе ревизиран. 
Повече информация за новата методология може да намерите тук: A revised Consumer Confidence Indicator. 
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от 71.1% остана на едно от исторически най-
високите равнища. Нивото на участие на население-
то в работната сила (15-64 г.) според възрастовия 
профил показа понижение при по-младите възрас-
тови групи (15-24 г. и 25-34 г.), както и при групата 
35-44 г., и повишение при възрастните работници 
над 55 г. Тези процеси са обективно отражение на 
демографските тенденции – намалението на входя-
щите потоци в работната сила при младите възрас-
тови кохорти и повишението при по-високите въз-
расти, поради застаряване на населението и про-
вежданите политики за по-дълго оставане на пазара 
на труда. Подкрепен от увеличението на заетостта 
сред хората в по-зряла възраст (45-54 г.) и възраст-
ните работници (над 55 г.), общият коефициент на 
заетост (15-64 г.) продължи да нараства и достигна 
67.7%, исторически най-високата стойност на пока-
зателя към края на годината. 

През януари 2019 г. регистрираната безработица 
отбеляза сезонно повишение спрямо предходния 
месец до 6.4%, но остана с 0.9 пр.п. под нивото от 
началото на миналата година. Месечното увеличе-
ние на нетния поток безработни бе обусловено от 
нарастването на освободените от работа лица, неза-
висимо че изходящият поток също се повиши, пов-
лиян от активизирането в търсенето на труд на пър-
вичния трудов пазар (граф. 6). Низходящата динами-
ка в коефициента на безработица в началото на 
2019 г., заедно с подобрените оценки на бизнеса за 
движението на наетите през следващите три месеца 
и на потребителите за безработицата през следва-
щите дванадесет месеца дават основание да се 
очаква запазване на благоприятната тенденция и 
през следващите месеци. 

Наблюдаваната от началото на годината тенденция 
при доходите от труд се запази и през четвъртото 
тримесечие на 2018 г. Растежът на средната работна 
заплата общо в икономиката се забави до 6.9% в 
номинално изражение спрямо 7.7% през предход-
ното тримесечие и 11.4% година назад. Текущото 
развитие отразяваше по-ниското нарастването на 
показателя в частния сектор – 6.8% (граф. 7). Нараст-
ването на доходите в обществения сектор също се 
забави до 7.4% спрямо 9.2% през третото тримесе-
чие. Последното се дължеше на сектор образование 
(5.1%), при който ефектът от нарастване на показа-
теля поради въведени мерки за повишаване на до-
ходите в сектора края на 2017 г. се изчерпи. 

Забавянето на растежа на доходите от труд през 
периода отразяваше и по-високото търсене на труд 
сред лицата със средна и ниска квалификация в ус-
лугите. Номиналното нарастване на показателя в 

Граф. 4: Бизнес климат и БВП 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 5: Коефициенти на икономическа активност,  
заетост и безработица 

(%) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 6: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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търговията се забави до 0.9% на годишна база, а 
при недвижимите имоти беше отбелязан спад от 
6.9%. За разлика от тях, част от дейностите в иконо-
миката се характеризираха със съществено нараст-
ване на средната заплата в т.ч. създаване и разп-
ространение на информация (13.9%), добивна про-
мишленост (10.4%), преработваща промишленост 
(9.1%) и хотели и ресторанти (9%). 

Продължаващото нарастване на годишна база на 
цените допринесе за забавянето на реалния растеж 
на средната работна заплата, изчислен чрез ХИПЦ, 
до 3.8% на годишна база. 

ИНФЛАЦИЯ  

По предварителни данни, общото равнище на пот-
ребителските цени през януари остана без промяна 
спрямо декември, с което за втори пореден месец 
инфлацията бе нула процента. Динамиката на цени-
те по основни потребителски групи показа поскъп-
ване на храните с 1.5%, на ресторанти и хотели – с 
0.3%. Сред стоките и услугите с административни 
цени бе отчетено повишение при водоснабдяване –  
с 3.4%, събиране и отвеждане на отпадъчни води – с 
5%, и централно газоснабдяване – с 1.8%. В рамките 
на общия ценови индекс тези поскъпвания бяха 
компенсирани в най-голяма степен от намалението 
на цените на течните горива – с 3.6%, и на въздуш-
ния транспорт – с 12.7%. 

Годишният темп на инфлация продължи да се заба-
вя през януари и достигна 2.2% (граф. 8). 

През декември цените на производител на про-
мишлена продукция, предназначена за вътрешния 
пазар, регистрираха общо поскъпване спрямо съот-
ветния месец на предходната година от 2.9%, а тези 
за износ – от 2.4% (граф. 9). Както при потребителс-
ките цени, така и при цените на производител, през 
последните три месеца се наблюдава тенденция на 
забавяне на инфлационните процеси, което се дъл-
жи на спад в цените на енергийните продукти, под 
влияние на динамиката на цената на суровия пет-
рол. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През ноември търговският дефицит се увеличи с 
40% спрямо същия месец на предходната година, 
като растежът на вноса на стоки (7.6%) изпревари 
този на износа (6%). През месеца износът на стоки 
бе ограничен от спад в търговията с трети страни, 

Граф. 7: Номинален растеж на СРЗ  
по икономически сектори 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 8: Инфлация (ХИПЦ)  

(%, на год.база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 9: Индекси на цени на производител (ИЦП) 

(%, на год.база) 

 
Източник: НСИ  
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докато износът за ЕС продължи да нараства 
(граф. 10). През януари-ноември натрупаният тър-
говски дефицит достигна 3.6% от прогнозния БВП 
спрямо 0.7% за същия период на 2017 г. Месечния 
износ на услуги намаля с 1.2% през ноември поради 
по-ниския износ на транспортни услуги, докато из-
носът на туристически и други услуги (технически 
услуги свързани с търговията и други бизнес дейнос-
ти) нарасна, съответно с 2.4% и 5.2%. Вносът на услу-
ги също намаля спрямо година по-рано и то с по-
висок темп (13.7%). Натрупаният излишък по услуги-
те достигна 5.8% от прогнозния БВП за единайсетте 
месеца на годината. Излишъкът по доходните ста-
тии през месеца бе три пъти по-голям спрямо ноем-
ври 2017 г. Месечният излишък по текущата сметка 
се подобри през ноември спрямо същият месец на 
миналата година, а натрупаното салдо достигна 4.8% 
от БВП за периода януари–ноември. 

Към края на ноември брутният външен дълг се по-
нижи до 61.1% от прогнозния БВП. Задлъжнялостта 
на всички институционални сектори, с изключение 
на банките, намаля на месечна и годишна база 
(граф. 11). Наблюдаваното леко увеличение на дълга 
в банковия сектор се дължеше на по-високи крат-
косрочни задължения. Нетният външен дълг бе от-
рицателен в размер на 6.5% от прогнозния БВП, от-
разявайки превишение на активите над пасивите на 
резиденти. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Растежът на кредита за частния сектор се ускори до 
8.4% на годишна база през декември, при 8.2% през 
ноември. Темпът на нарастване на корпоративните 
кредити (5.4%) остана близък до този от предходния 
месец, докато кредитът за домакинства се ускори до 
11.2%. Потребителските кредити бяха основен фак-
тор за по-бързото повишение, с ръст от 17.7% на 
годишна база при 5.8% в края на 2017 г. (граф. 12). 
От една страна, ускорението отразява ефекта от 
включването на нова отчетна единица в обхвата на 
паричната статистика от април 2018 г., поради осъ-
ществено преобразуване в сектора. От друга, фун-
даментални фактори като положителното развитие 
на пазара на труда, вкл. доходите, благоприятните 
очаквания и нарастващото потребление на дома-
кинствата подкрепиха търсенето на потребителски 
кредити през годината, въпреки че претеглената 
цена по новите сделки се колебаеше, като през де-
кември се повиши с 36 б.т. Оскъпяването изцяло се 
дължеше на цената по новите потребителски креди-
ти в лева, докато тази в евро се понижи с 33 б.т. Ус-

Граф. 10: Приноси към изменението на износа  
по групи страни 

(пр.п.) 

 
Източник: НСИ 

 

 

Граф. 11: Приноси към изменението на БВД 

(пр.п., спрямо същия месец на предходната година) 

 
Източник: БНБ 

 

 

 

 

Граф. 12: Потребителски кредити, обеми по  
„нови сделки“ и претеглен лихвен процент 

 
Източник: Евростат 
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корението при потребителските кредити бе в синх-
рон с изменението на индикатора за доверие на 
потребителите, който се повиши през декември бла-
годарение на по-благоприятните очаквания за фи-
нансовото състояние на домакинствата и икономи-
ческата ситуация в страната. Кредитите за закупува-
не на жилища продължиха да нарастват през декем-
ври, увеличавайки се с 11.4% на годишна база, дока-
то претегленият лихвен процент по новите сделки в 
този сегмент се повиши минимално, с 1 б.т. Разме-
рът на „други кредити“ продължи да се понижава на 
годишна база, като намалението достигна 24.3% в 
края на 2018 г.  

БЮДЖЕТЕН СЕКТОР  

По предварителни данни от месечната статистика на 
касова основа, излишъкът по консолидираната 
фискална програма към края на декември 2018 г. 
достигна 0.1 млрд. лв. (0.1% от прогнозния БВП). 
Балансът значително се понижи спрямо предходния 
месец, след като с решение на Министерски съвет 
1.4 млрд. лв. от държавния бюджет бяха преразпре-
делени през декември за изграждане на магистрала 
„Хемус“. 

Общите постъпления по консолидираната фискална 
програма надхвърлиха годишния разчет и възлязоха 
на 39.6 млрд. лв. или 103.7% от плана (граф. 13). В 
сравнение с декември 2017 г., бюджетните приходи 
отбелязаха нарастване от 12.3%, което се дължеше в 
най-голяма степен на по-високите постъпления от 
социално- и здравноосигурителни вноски (с ръст от 
13.1% на годишна база), неданъчни приходи (25.8%) 
и постъпление от косвени данъци (6.9%). Значител-
ното нарастване на неданъчните приходи бе основ-
но резултат от по-високите постъпления от продаж-
ба на емисии парникови газове и се отрази в преиз-
пълнение на годишния план с 12.7%. Повишението 
на данъчните приходи, от друга страна, бе обусло-
вено от доброто макроикономическо развитие и 
приложените мерки за повишаване на събираемост-
та.  

Консолидираните бюджетни разходи достигнаха 
39.5 млрд. лв. (100.5% от плана за 2018 г.), при рас-
теж от 14.6% на годишна база (граф. 14). Основен 
принос за динамиката имаха инвестиционните раз-
ходи, които се повишиха с 41.1%, субсидиите – с 
52.4%, и социалните плащания – с 6.6%. 

Държавният дълг намаля до 23.9 млрд. лв. (22.1% от 
прогнозния БВП) спрямо 25.5 млрд. лв. (25.3% от 
БВП) в края на декември 2017 г. 

 

Граф. 13: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 

Граф. 14: Приноси за растежа на общите разходи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 07’18 08’18 09’18 10’18 11’18 12’18 1’19 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.9 3.8 - 3.5 3.2 2.7 - - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.3 4.3 - 6.1 7.7 7.5 - - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % -6.6 3.2 - 10.9 7.0 3.0 - - - - - - - - 

Износ растеж, % 8.1 5.8 - 1.1 -2.3 -3.2 - - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.5 7.5 - 4.6 4.9 3.8 - - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 5.3 8.9 - -0.6 -2.0 -0.8 - - - - - - - - 

Индустрия без строителство растеж, % 5.9 4.0 - 1.6 0.4 0.9 - - - - - - - - 

Строителство растеж, % -6.8 4.4 - 9.1 0.7 2.1 - - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.1 3.9 - 3.6 4.3 4.3 - - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.2 1.5 - 4.7 5.7 2.0 - - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 0.8 1.6 1.2 0.7 -0.3 2.4 1.7 -1.9 2.7 1.2 -4.9 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.1 9.3 3.7 4.3 4.7 3.8 2.1 4.8 2.4 4.0 8.8 0.4 -2.6 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 3.7 4.7 3.5 5.7 4.5 4.9 4.8 5.2 3.6 5.6 6.7 2.8 - 

Строителна продукция растеж, % -16.7 4.6 1.2 7.1 -0.5 -1.2 0.0 3.2 -1.2 -5.9 4.1 -1.7 -3.1 - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 27.6 32.1 29.6 26.1 32.1 29.2 27.7 25.8 26.4 25.9 27.8 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 28.3 30.4 28.3 25.5 29.6 27.7 27.6 25.2 27.0 24.3 28.4 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 41.5 43.3 41.4 39.3 44.0 40.0 40.1 37.6 38.6 41.8 40.1 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 21.9 33.3 30.9 27.0 35.3 31.5 25.7 28.3 26.1 26.5 27.7 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 17.8 23.2 19.3 13.0 21.8 19.0 17.3 12.8 13.2 13.0 14.2 

Доверие на потребителите баланс -22.5 -19.6 -20.3 -18.5 -18.3 -18.7 -25.8 -19.9 -17.3 -18.8 -23.4 -27.9 -26.2 -26.8 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.3 55.4 - 54.6 55.5 56.1 55.0 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.3 51.9 - 51.5 52.5 53.3 52.5 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.5 1.8 - 1.2 0.2 -0.9 0.0 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 7.6 6.2 - 5.7 5.5 5.0 4.7 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 8.7 7.2 - 7.0 6.1 5.6 6.0 5.7 5.6 5.6 5.9 6.0 6.1 6.4 

Номинална работна заплата растеж, % 8.0 9.4 - 7.1 8.2 7.7 6.9 7.8 8.6 6.7 6.7 6.8 7.3 - 

Реална работна заплата3 растеж, % 9.5 8.1 - 5.4 5.7 3.9 3.8 4.1 4.7 3.0 3.0 3.6 4.9 - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.4 2.0 - 2.3 3.1 3.7 0.0 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 4.8 - 0.5 -1.2 -3.9 0.0 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 8.4 - 3.3 2.3 1.4 0.0 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.8 2.1 2.8 2.0 2.6 3.5 3.1 3.5 3.5 3.6 3.7 3.1 2.7 3.0 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.3 1.2 2.6 1.6 2.4 3.6 3.0 3.6 3.7 3.6 3.6 3.0 2.3 2.2 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -2.9 4.2 4.1 4.9 4.8 3.2 3.4 3.4 3.1 3.1 3.9 3.5 2.9 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -3.5 6.0 3.9 0.6 5.7 5.4 3.8 6.8 5.0 4.5 5.3 3.4 2.4 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 - 9 220 19 210 29 164 - 22 547 25 976 29 162 32 613 35 810 39 646 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 - 8 628 17 497 26 501 - 20 533 23 588 26 498 29 769 32 913 39 509 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 - 308 576 823 - 654 738 823 910 994 1 083 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 - 592 1 713 2 663 - 2 015 2 388 2 665 2 844 2 897 137 - 

  % от БВП 1.6 0.8 - 0.5 1.6 2.5 - 1.9 2.2 2.5 2.6 2.7 0.1 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 - 24 429 24 250 24 153 - 24 242 24 219 24 153 23 942 23 980 23 942 - 

  % от БВП 29.1 25.9 - 22.6 22.4 22.3 - 22.4 22.4 22.3 22.1 22.2 22.1 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 07’18 08’18 09’18 10’18 11’18 12’18 1’19 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 - 10 149 10 831 11 213 - 10 803 10 860 11 213 11 128 11 306 9 365 - 

  % от БВП 13.7 10.4 - 9.4 10.0 10.4 - 10.0 10.0 10.4 10.3 10.5 8.7 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 25 072 22 606 23 510 24 540 25 072 23 731 23 960 24 540 24 137 24 161 25 072 24 398 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 150.5 158.6 158.7 160.1 150.5 158.6 160.7 160.1 162.2 163.0 150.5 154.0 

Покритие на вноса месеци 10.0 8.7 0.0 8.2 8.4 8.5 - 8.3 8.4 8.5 8.3 8.3 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 315.7 304.6 0.0 287.0 301.1 304.8 - 301.0 300.1 304.8 295.8 288.8 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 12.2 17.2 15.8 13.5 12.2 15.7 14.0 13.5 14.8 14.5 12.2 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 7.6 7.7 8.8 8.4 10.0 9.2 8.8 10.4 9.6 9.2 9.7 9.3 8.8 - 

Депозити растеж, % 6.7 7.2 8.7 7.8 9.6 8.8 8.7 10.2 9.3 8.8 9.6 9.2 8.7 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 8.4 5.6 6.7 7.4 8.4 7.1 7.6 7.4 7.8 8.2 8.4 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 5.4 2.5 3.8 4.0 5.4 3.4 4.2 4.0 4.8 5.5 5.4 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 11.2 6.3 9.2 9.7 11.2 10.0 10.2 9.7 10.0 10.0 11.2 - 

Лихвен процент по кредити4 % 5.8 4.3 4.6 4.6 4.7 4.6 4.3 4.9 4.4 4.6 4.7 4.3 4.0 - 

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

ГПР6, потребителски кредити % 11.0 10.2 10.5 10.0 10.3 10.9 10.9 10.9 11.1 10.9 10.6 10.7 11.3 - 

ГПР6, жилищни кредити % 5.5 4.4 3.9 4.1 3.9 3.9 3.6 3.9 4.0 3.8 3.6 3.6 3.6 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.86 1.63 1.71 1.59 1.68 1.69 1.71 1.67 1.68 1.69 1.73 1.72 1.71 1.70 

  ср. пер. 1.77 1.74 1.72 1.59 1.64 1.68 1.72 1.67 1.69 1.68 1.70 1.72 1.72 1.71 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 71.1 64.6 - 60.2 60.5 61.2 - 61.2 61.6 61.3 61.7 61.1 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.1 23.4 - 23.8 23.3 23.6 - 23.3 23.4 23.8 23.9 24.8 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 36.2 38.1 - 38.0 38.4 37.8 - 38.1 38.3 38.0 37.6 37.9 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 3 368 - -130 116 2 130 - 924 980 303 46 59 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 6.5 - 5.4 4.3 3.4 - 4.5 4.7 4.2 4.1 4.3 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 - -804 -853 -373 - -129 -36 -90 -235 -167 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -2.0 -1.5 - -2.4 -3.6 -4.7 - -3.6 -3.5 -3.9 -4.2 -4.3 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 - 6 119 6 505 7 123 - 2 515 2 319 2 348 2 682 2 595 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 - -2.3 -2.0 1.5 - 5.2 2.3 -0.4 8.1 6.0 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 - 6 923 7 358 7 496 - 2 645 2 355 2 437 2 917 2 763 - - 

  растеж, % 29.0 15.1 - 6.2 8.1 10.5 - 18.5 0.6 10.1 15.0 7.6 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 - 2 193 249 - 58 134 55 76 83 - - 

Финансова сметка млн. евро -266 2 260 - 1 445 -442 270 - 371 149 -194 685 -184 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -266 -1 079 - 53 -103 -473 - -233 -368 104 30 34 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро -75 1 291 - 406 -92 226 - 104 78 82 230 -546 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 631 - 1 342 -388 848 - 840 634 -457 620 -208 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 - -1 035 892 1 122 - 288 231 604 -493 34 - - 

 

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 2016 г. – 94 130.0млн. лв. и за 2017 г. – 101 042.5 лв., както и прогноз-
ни 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. 

 

Информацията в това издание може да се ползва без специално разрешение, но с изричното позоваване на източника. 

Публикуваните оценки и коментари не следва да се считат за препоръка за вземане на определени инвестиционни решения. 


