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Индикаторите от краткосрочната бизнес статистика отчетоха силно 
представяне през февруари, след като растежът на производството и 
оборотa в промишлеността и на строителната продукция се ускори. Об-
щият индикатор за бизнес климата се увеличи през март поради по-
добряване на очакванията в строителството, търговията на 
дребно и услугите. Индикаторът за доверието на потребителите също 
нарасна през март, подкрепен от повишение на оценката за текущото 
финансово състояние и по-благоприятни очаквания. 

През март регистрираната безработица продължи да се понижава по 
линия на по-високия изходящ поток безработни и достигна 5.9%.  

Потребителските цени нараснаха с 0.2% през февруари спрямо пред-
ходния месец, с основен принос от страна на енергийните стоки. Го-
дишният темп на инфлация нарасна до 2.8%, поради по-високите цени 
на храните и енергийните стоки. Базисната инфлация остана без про-
мяна, 2.2% на годишна база.  

През януари по текущата сметка бе отчетен излишък от 0.2% от прог-
нозния БВП. Износът на стоки се повиши с 8.4% на годишна база, а вно-
сът – с 1.7%, което доведе до подобрение на търговския баланс. Брут-
ният външен дълг възлезе на 56.4% от БВП, понижавайки се както 
спрямо предходния месец, така и спрямо същия месец на предходната 
година.  

Годишният растеж на кредита за частния сектор продължи да се уско-
рява и достигна 8.7% през февруари. Растежът бе движен както от кре-
дита за фирмите, така и от този за домакинствата. Потребителските и 
жилищните кредити нараснаха с двуцифрени темпове, съответно от 
17.7 и 11.3%. 

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бюджет-
ният излишък по консолидираната фискална програма за първите два 
месеца на 2018 г. възлезе на 1.5 млрд. лв. (1.3% от прогнозния БВП). 
Положителният резултат бе формиран от превишение на приходите 
над разходите по националния бюджет (в размер на 1.1% от БВП) и при 
европейските средства (0.2% от БВП).  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

През февруари за втори пореден месец бе отчетена 
възходяща динамика при производството и оборота 
в промишлеността, движена от благоприятното раз-
витие при промишлените продажби за износ 
(граф. 1). Растежът на оборота за износ достигна 
13.5% спрямо същия месец на предходната година, 
като основен принос за повишението имаха произ-
водството на химически продукти и производст-
вото на електрически съоръжения. Въпреки поло-
жителното развитие при преработващата и добив-
ната промишленост, продажбите за вътрешния па-
зар имаха по-нисък растеж (2.2% на год. база) в срав-
нение с предходния месец (2.6%), поради спада при 
производството и разпределението на електри-
ческа и топлинна енергия. 

Строителната продукция също продължи да нарас-
тва през февруари. Както сградното, така и гражданс-
кото строителство допринесоха за по-високия рас-
теж, повишавайки се съответно с 13.3% и 3.5% спрямо 
същия месец на 2018 г. (граф. 2). 

Същевременно търговията на дребно отчете слабо 
понижение от 0.1% спрямо февруари 2018 г. По-нис-
кият оборот се дължеше изцяло на динамиката при 
продажбите на дребно на хранителни стоки, на-
питки и тютюневи изделия и търговията на 
дребно с лекарства, медицински и ортопедични 
стоки, които намаляха съответно със 7.9% и 9.2%. 
Всички останали сектори отчетоха повишение. 

През март общият показател за бизнес климата се 
повиши леко спрямо предходния месец с 0.3 пункта 
(граф. 3 и 4). Очакванията в търговията на дребно, 
строителството и услугите се подобриха, въпреки 
че оценките за настоящото бизнес състояние на пред-
приятията не бяха толкова благоприятни. Единствено 
в промишлеността бе регистрирано влошаване на 
очакванията, поради нарастване на броя на анкети-
раните, които посочват проблеми с недостатъчно 
търсене. 

Индикаторът за доверието на потребителите се по-
виши през март. Това се дължеше основно на подоб-
рение на оценките за текущото финансовото състоя-
ние на домакинствата, но очакванията също бяха бла-
гоприятни. Индикаторът за проследяване на иконо-
мическия цикъл1  остана във фаза на свиване през 

  

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 Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл илюстрира развитието на данните от анкетите за съответното тримесечие. За по-
вече информация, моля вижте Gayer, C (2010) „Report: The Economic Climate Tracer – A tool to visualise the cyclical stance of the economy using 
survey data” и Gayer, C, J. Genet (2006) „Using Factor Models to Construct Composite 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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първото тримесечие на 2019 г. (граф 5.) Това се дъл-
жеше най-вече на динамиката на индикатора, бази-
ран на наблюдението на потребителите, който бе във 
фаза на свиване и се доближи до фазата на застой. 
Други два от секторните индикатори – в промишле-
ността и услугите, също бяха във фаза на свиване. 
В същото време индикаторите в търговията на 
дребно и строителството бяха във фаза на подем.  

ПАЗАР  НА ТРУДА  

През март коефициентът на регистрираната безрабо-
тица продължи да намалява до 5.9%. За втори поре-
ден месец понижението се дължеше на отрицател-
ния нетен поток безработни (граф. 6). По-големият 
брой на изходящ поток от бюрата по труда 
(32.7 хил. души), в сравнение с входящия 
(22.3 хил. души), бе свързан с активизирането на дей-
ностите със сезонен характер в областта на хотели-
ерство и ресторантьорство, селско стопанство, 
търговия и др. Последното спомогна за увеличени-
ето на постъпилите на работа лица с 22% до 
23.8 хил. души. С основен принос беше първичният 
трудов пазар, но влияние оказа и разширеният обх-
ват на активните програми и мерки. В сравнение с 
март 2018 г. коефициентът на безработица остана по-
нисък с 0.8 пр.п. 

ИНФЛАЦИЯ  

През февруари нарастването на цените на произво-
дител на промишлена продукция за вътрешния па-
зар се ускори до 4.1% на годишна база, в сравнение с 
2.1% през януари (граф. 7). Повишението спрямо 
предходния месец от 1.5% беше обусловено от по-ви-
соките цени на енергийните стоки. Обезценяването 
на еврото се ускори от началото на годината и оказа 
натиск за повишаване на цените на вносните стоки и 
суровините. Международните цени на петрола, коти-
рани в щатски долари, започнаха да се повишават от 
началото на 2019 г., но останаха по-ниски в сравне-
ние със същия период на 2018 г. В същото време, пре-
изчислени в евро (лева), цените на нефта тип Брент 
се повишиха през февруари и март спрямо съответ-
ните месеци на предходната година, съответно с 6.6 
и 9.1%. При другите основни групи от индекса на це-
ните на производител като недълготрайни потреби-
телски стоки, стоки за междинно потребление и ин-
вестиционни стоки, също бе отчетено ускорено пови-
шение на цените на годишна база през февруари. 

Граф. 4: Бизнес климат и БВП 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 5: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл 

 
Източник: Евростат, МФ 

Граф. 6: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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През март общата инфлация спрямо февруари, из-
мерена чрез Хармонизирания индекс на потребител-
ските цени (ХИПЦ), бе 0.2%. Отчитайки сезонните 
фактори, които влияят върху месечните стойности на 
инфлация, както и отрицателните месечни стойности 
от последните три години, стойността за март изг-
лежда относително висока. Сред основните групи, 
цените на енергийните стоки поскъпнаха с 1.8% (в т.ч. 
на течните горива с 3.7%), на хранителните стоки – с 
0.2%, на услугите в заведенията за хранене – с 0.5%. 

През март инфлацията спрямо съответния месец на 
предходната година се ускори до 2.8%, при 2.4% през 
февруари (граф. 8). Нарастването в цените на храните 
с 5.5% и на енергийните стоки с 4.4% оказа най-го-
лямо влияние за ускорението на инфлационните про-
цеси. При храните се открои повишението в цените 
на зеленчуците с 27% и на хляба и зърнените храни - 
с 11.4%, като те имаха принос към инфлацията от съ-
ответно 0.7 и 0.4 пр.п. Нарастването на потребителс-
ките цени при последните две групи се дължеше на 
спада в произведените количества пшеница и други 
зърнени култури и зеленчуци през 2018 г. Друг фак-
тор бе нарастването на международните цени на 
пшеницата и нефта през изминалата година.  

Базисната инфлация2 през март остана същата както 
през февруари, 2.2% на годишна база. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През януари износът на стоки нарасна с 8.4% на го-
дишна база, изпреварвайки растежа на вноса, който 
се увеличи с 1.7% (граф. 9). Износът и вносът на услуги 
се понижиха спрямо предходната година, съответно 
с 3.2% и 8.8%. Свиването на износа на услуги бе обус-
ловено от спад на износа на производствени услуги с 
материали за влагане, притежавани от други. Нама-
лението при вноса се дължеше на спад при транспор-
тните услуги. В резултат, общият баланс на стоките и 
услугите достигна излишък от 45.6 млн. евро през 
януари (0.1% от прогнозния БВП) спрямо дефицит от 
113.6 млн. евро (0.2% от БВП) през същия месец на 
предходната година. Балансът на първичния доход 
премина от дефицит през януари 2018 г. в излишък 
през 2019 г. поради по-ниския изплатен инвестицио-
нен доход към чужденци. Балансът на вторичния до-
ход остана непроменен спрямо година по-рано. Сал-
дото по текущата сметка 3  нарасна до излишък от 

Граф. 7: Индекси на цени на производител (ИЦП) 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 8: Инфлация (ХИПЦ) 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 9: Динамика на външната търговия 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ  

                                                           
2 От общия ХИПЦ са изключени енергийните стоки и непреработените храни. 

3 Заедно с данните за платежния баланс за януари, БНБ публикува и ревизирани данни за 2017 г. и 2018 г. В статистиката за търговията със 
стоки и вторичен доход нямаше съществени промени. Излишъкът на услугите бе увеличен и през двете години. Изплатеният доход към 
чуждестранни инвеститори също бе ревизиран към по-голяма стойност, като промяната през 2017 г. бе по-значителна. Това се отрази в по-
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0.2% от прогнозния БВП спрямо дефицит от 0.3% от 
БВП през 2018 г. 

Брутният външен дълг (БВД) продължи да намалява 
както на месечна, така и на годишна база през яну-
ари, достигайки 56.4% от БВП. Понижение на задлъж-
нялостта спрямо януари 2018 г. бе отчетено във 
всички сектори с изключение на Банките (граф. 10). 
Дългът на частния сектор намаля както в абсолютна 
стойност, така и в относително изражение спрямо 
БВП. По отношение на матуритетната структура, крат-
косрочният дълг бе 13.9% от прогнозния БВП. Нетната 
задлъжнялост бе отрицателна в размер на 6.6% от 
БВП след като външните активи продължиха да над-
вишават външните пасиви. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Темпът на нарастване на кредита за частния сектор 
продължи да се ускорява на годишна база и достигна 
8.7% през февруари, в сравнение с 8.5% през януари. 
Растежът бе движен както от кредита за нефинансо-
вите предприятия, който нарасна с 6.2% и също се ус-
кори спрямо януари, така и от този за домакинствата, 
с 10.7% (граф. 11). Потребителските заеми се увели-
чиха със 17.7%, водени основно от дългосрочните за-
еми (с матуритет над 5 г.) в национална валута. 

През февруари претеглената цена на новите сделки 
спадна с 43 б.т. спрямо предходния месец. Жилищ-
ните кредити поддържаха възходящата динамика, 
нараствайки с 11.3% на годишна база, докато лошите 
и преструктурирани ипотечни кредити намаляха с 
10.4%. Растежът на кредита за нефинансовите предп-
риятия бе резултат от нарастването на дългосрочните 
кредити (с 11.9% на годишна база), което бе в съот-
ветствие с положителното развитие на индекса на 
строителната продукция през февруари. През месеца 
претеглената цена на новите средносрочни (с мату-
ритет между 1 и 5 години) и дългосрочни (с матуритет 
над 5 години) сделки се увеличи с 9 б.т. спрямо яну-
ари. Компонентът „други кредити“ продължи да се 
понижава на годишна база и през февруари се сви с 
32.3%. 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Според данните от месечните отчети за касово изпъл-
нение и през февруари бе регистриран бюджетен из-

Граф. 10: Приноси към изменението на БВД 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 11: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, БНБ 

Граф. 12: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни постъпления 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 

                                                           
съществен дефицит на първичния доход през 2017 г. и в по-нисък излишък по текущата сметка, 3.1% от БВП. Ревизията на данните не доведе 
до промяна в баланса на текущата сметка през 2018 г., 4.6% от БВП. 
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лишък по консолидираната фискална програма. Нат-
рупаното положително салдо за първите два месеца 
на 2019 г. бе в размер на 1.5 млрд. лв. (1.3% от БВП, 
от които 1.1% бе излишъкът по националния бюджет 
и 0.2% – по бюджета на средствата от ЕС). 

Постъпилите приходи и помощи се повишиха същес-
твено до 7.2 млрд. лв., при 6.2 млрд. лв. към февру-
ари 2018 г. Отчетеното нарастване от 16.2% на го-
дишна база (граф. 12) се дължеше на повишението в 
помощите, с повече от десет пъти, и на значителния 
ръст на неданъчните приходи (47.9%, в следствие на 
базов ефект от нормативни промени в бюджета на 
фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в 
сила от юли 2018 г.). Постъпленията от данъчни при-
ходи също нараснаха, общо с 3.6%, с най-голям при-
нос от социално- и здравноосигурителните вноски 
(по-високи с 11.1% в сравнение с февруари 2018 г.). 

Разходите през първите два месеца на 2019 г. възля-
зоха на 5.7 млрд. лв. (при 5.5 млрд. лв. година по-
рано). Растежът им бе движен от по-високата вноска 
в общия бюджет на Европейския съюз, с 63.8%, и от 
социалните плащания, с ръст от 3.3% (граф. 13). В гру-
пата на текущите нелихвени разходи, високият поло-
жителен принос на разходите за персонал бе компен-
сиран до голяма степен от спада на задълженията за 
субсидии и издръжка. Капиталовите разходи и лихве-
ните плащания също бяха по-ниски в сравнение с ни-
вото към февруари 2018 г. 

Общият държавен дълг, включително държавно га-
рантираният, намаля до 23 млрд. лв. или 19.9% от 
прогнозния БВП в края на февруари, при 22.7% го-
дина по-рано. Вътрешният дълг се сви до 3.9% от БВП 
от 5.2% година по-рано. Съотношението на външния 
дълг към БВП също намаля – от 15.6% до 14.4%. Дър-
жавногарантираният дълг бе 1.6% от БВП, при 1.8% за 
първите два месеца на 2018 г.   

Граф. 13: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни 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 09’18 10’18 11’18 12’18 1’19 2’19 3’19 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.9 3.8 3.1 3.5 3.2 2.7 3.0 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.3 4.3 6.0 6.1 7.7 7.5 3.4 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % -6.6 3.2 6.5 10.9 7.0 3.0 6.7 - - - - - - - 

Износ растеж, % 8.1 5.8 -0.8 1.1 -2.3 -3.2 2.2 - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.5 7.5 3.7 4.6 4.9 3.8 1.6 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 5.3 8.9 -1.1 -0.6 -2.0 -0.8 -1.1 - - - - - - - 

Индустрия без строителство растеж, % 5.9 4.0 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3 - - - - - - - 

Строителство растеж, % -6.8 4.4 4.0 9.1 0.7 2.1 6.6 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.1 3.9 4.0 3.6 4.3 4.3 3.8 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.2 1.5 3.8 4.7 5.7 2.0 3.1 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 1.1 1.8 1.4 1.1 0.2 -1.5 2.8 1.9 -4.0 2.6 6.6 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.1 9.3 3.8 4.2 4.8 4.0 2.2 4.2 8.8 0.7 -2.5 5.1 6.9 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 5.4 4.5 3.1 5.4 4.2 4.9 3.3 5.4 6.7 2.9 3.2 -0.1 - 

Строителна продукция растеж, % -16.7 4.6 1.6 7.1 -0.5 -1.2 1.3 -5.9 4.1 -1.7 1.6 1.3 9.2 - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 27.6 32.1 29.6 26.1 27.7 25.8 26.4 25.9 27.8 27.7 28.0 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 28.3 30.4 28.3 25.5 27.6 25.2 27.0 24.3 28.4 26.1 25.7 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 41.5 43.3 41.4 39.3 40.1 37.6 38.6 41.8 40.1 39.7 42.3 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 21.9 33.3 30.9 27.0 25.7 28.3 26.1 26.5 27.7 29.0 29.0 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 17.8 23.2 19.3 13.0 17.3 12.8 13.2 13.0 14.2 17.6 17.5 

Доверие на потребителите баланс -22.5 -19.6 -20.3 -18.5 -18.3 -18.7 -25.8 -18.8 -23.4 -27.9 -26.2 -26.8 -26.7 -25.3 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.3 55.4 55.3 54.6 55.5 56.1 55.0 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.3 51.9 52.4 51.5 52.5 53.3 52.5 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.5 1.8 -0.1 1.2 0.2 -0.9 -0.8 - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 7.6 6.2 5.2 5.7 5.5 5.0 4.7 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 8.7 7.2 6.2 7.0 6.1 5.6 6.0 5.6 5.9 6.0 6.1 6.4 6.2 5.9 

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

Реална работна заплата3 растеж, % 9.5 8.1 6.6 5.4 5.7 3.9 3.8 3.0 3.0 3.6 4.9 - - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.4 2.0 3.2 2.3 3.1 3.7 3.8 - - - - - - - 

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

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 8.4 2.4 3.3 2.3 1.4 2.4 - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.8 2.1 2.8 2.0 2.6 3.5 3.1 3.6 3.7 3.1 2.7 3.0 3.2 3.6 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.3 1.2 2.6 1.6 2.4 3.6 3.0 3.6 3.6 3.0 2.3 2.3 2.4 2.8 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -2.9 4.2 4.1 4.9 4.8 3.2 3.4 3.1 3.9 3.5 2.9 2.1 4.1 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

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

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 39 651 9 220 19 210 29 164 39 651 29 162 32 613 35 810 39 646 3 718 7 220 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 39 516 8 628 17 497 26 501 39 516 26 498 29 769 32 913 39 509 2 712 5 706 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 1 083 308 576 823 1 083 823 910 994 1 083 149 372 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 135 592 1 713 2 663 135 2 665 2 844 2 897 137 1 006 1 513 - 

  % от БВП 1.6 0.8 0.1 0.5 1.6 2.5 0.1 2.5 2.6 2.7 0.1 0.9 1.3 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 23 942 24 429 24 250 24 153 23 942 24 153 23 942 23 980 23 942 23 197 22 985 - 

  % от БВП 29.1 25.3 22.2 22.6 22.5 22.4 22.2 22.4 22.2 22.2 22.2 20.1 19.9 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 09’18 10’18 11’18 12’18 1’19 2’19 3’19 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 9 365 10 149 10 831 11 213 9 365 11 213 11 128 11 306 9 365 10 518 10 417 - 

  % от БВП 13.7 10.2 8.7 9.4 10.0 10.4 8.7 10.4 10.3 10.5 8.7 9.1 9.0 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 25 072 22 606 23 510 24 540 25 072 24 540 24 137 24 161 25 072 24 398 24 767 25 026 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 150.5 158.6 158.7 160.1 150.5 160.1 162.2 163.0 150.5 154.0 156.1 155.2 

Покритие на вноса месеци 10.0 8.7 8.7 8.2 8.4 8.6 8.7 8.6 8.3 8.3 8.7 8.4 8.6 - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 315.7 304.6 325.8 353.2 338.3 338.2 325.8 338.2 345.9 352.8 325.8 335.6 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 12.2 17.2 15.8 13.5 12.2 13.5 14.8 14.5 12.2 13.5 14.1 - 

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

Депозити растеж, % 6.7 7.2 8.7 7.8 9.6 8.8 8.7 8.8 9.6 9.2 8.7 10.0 10.4 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 8.4 5.6 6.8 7.4 8.4 7.4 7.9 8.2 8.4 8.5 8.7 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 5.4 2.5 3.8 4.1 5.4 4.1 4.9 5.5 5.4 5.8 6.2 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 11.2 6.3 9.2 9.7 11.2 9.7 10.0 10.0 11.2 10.8 10.7 - 

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

Лихвен процент по депозити5 % 0.8 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 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 10.6 10.7 11.3 10.5 9.9 - 

ГПР6, жилищни кредити % 5.5 4.4 3.9 4.1 3.9 3.9 3.6 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.86 1.63 1.71 1.59 1.68 1.69 1.71 1.69 1.73 1.72 1.71 1.70 1.71 1.74 

  ср. пер. 1.77 1.74 1.72 1.59 1.64 1.68 1.72 1.68 1.70 1.72 1.72 1.71 1.72 1.73 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 71.1 65.5 60.4 61.0 61.4 62.3 60.4 62.3 62.4 62.1 60.4 56.4 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.1 23.4 24.5 23.7 23.5 24.1 24.5 24.1 24.2 24.9 24.5 24.6 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 36.2 38.3 37.7 38.2 38.5 38.1 37.7 38.1 37.9 38.5 37.7 37.8 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 1 578 2 548 6 261 2 257 24 339 -8 71 -40 89 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 3.1 4.6 3.2 3.1 3.4 4.6 3.4 3.5 3.9 4.6 4.7 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 -2 264 -634 -699 -257 -673 -89 -241 -190 -242 -64 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -2.0 -1.5 -4.1 -2.1 -3.0 -3.9 -4.1 -3.9 -4.3 -4.4 -4.1 -3.6 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 27 348 6 285 6 649 7 174 7 240 2 347 2 681 2 489 2 070 2 336 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 1.5 0.3 0.2 2.2 3.0 -0.4 8.1 1.7 -1.6 8.4 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 29 612 6 919 7 349 7 431 7 913 2 436 2 922 2 679 2 312 2 401 - - 

  растеж, % -1.8 15.1 6.8 6.1 7.9 9.5 4.1 10.0 15.1 4.4 -7.5 1.7 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 598 2 193 248 155 56 77 61 17 73 - - 

Финансова сметка млн. евро 668 1 252 627 1 421 18 53 -864 -258 255 -550 -569 682 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -615 -1 999 -1 416 67 -42 -511 -931 99 -446 -283 -201 448 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 2 198 898 322 475 -118 298 -333 88 226 -604 45 -1 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 271 1 723 1 278 -9 804 -349 -529 579 -223 -705 639 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 1 362 -1 035 892 1 122 383 604 -493 34 843 -715 - - 

 

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., за 2017 г. – 101 042.5 лв., за 2018 г. – 
107 925.3 лв., както и прогнозни данни на МФ за 2019 г. – 116 411.7 млн. лв.; 

1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по 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. 


