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Според експресните оценки на НСИ, брутният вътрешен продукт  
през първото тримесечие на 2019 г. нарасна с 3.4% на годишна база, 
по сезонно изгладени данни. Износът се повиши с 5%, а вносът – с 
1.7%. Растежът на вътрешното търсене се забави спрямо последното 
тримесечие на 2018 г. Крайното потребление се повиши с 3.5%, а ин-
вестициите в основен капитал – с 2.6%. 

Показателите от краткосрочната бизнес статистика нараснаха през 
март. Търговията на дребно показа положителна динамика, след ле-
кия спад през февруари. Промишленото производство и продажби, 
както и строителната продукция се повишиха спрямо март 2018 г., но 
темпът на нарастване се забави спрямо предходния месец. През ап-
рил общият показател за бизнес климата се увеличи, подкрепен от 
подобряване на оценките във всички сектори. Индикаторът за дове-
рието на потребителите се понижи поради по-резервирани намере-
нията на домакинствата за покупка на стоки за дълготрайна употреба. 

През първото тримесечие коефициентът на икономическа активност 
се повиши до 71.9%, в резултат на устойчивото представяне на ико-
номиката и нарасналите възможности за заетост. Коефициентът на 
безработица достигна 5% и бе на една от най-ниските си стойности. 
През първите три месеца на 2019 г. номиналният растеж на средната 
работна заплата общо за икономиката възлезе на 12.2% на годишна 
база, a реалният достигна 9.4%. 

През април инфлацията спрямо съответния месец на предходната 
година се ускори до 3.1% спрямо 2.8% през март. Международните 
цени на петрола продължиха да нарастват. Допълнителен фактор за 
увеличение на вносната инфлация е обезценката на еврото спрямо 
щатския долар. 

Излишъкът по текущата сметка за януари-февруари бе 0.9% от прог-
нозния БВП, при почти балансирано салдо година по-рано. Всички 
статии допринесоха за нарастването на излишъка. 

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бю-
джетният излишък по консолидираната фискална програма за пър-
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КРАТКОСРОЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ  

През март производството и оборотът в промишле-
ността продължиха да нарастват спрямо същия ме-
сец на предходната година, но темпът се забави, най-
вече в резултат на спада от 2.9% при промишлените 
продажби за вътрешния пазар (граф. 1). Понижение-
то се дължеше на слабото представяне при произ-
водството и разпределението на електрическа и 
топлинна енергия, следвано от производството на 
хранителни продукти. Същевременно оборотът за 
износ се повиши с 12.2% спрямо март 2018 г., което 
представлява малко по-слаб растеж в сравнение с 
отчетения през предходния месец. Производството 
на химически продукти продължи да има основен 
принос за растежа, следвано от производството на 
основни метали и производството на електричес-
ки съоръжения. 

През март индексът на строителната продукция 
нарасна с 5.6% спрямо същия месец на 2018 г. Расте-
жът беше движен от повишение с 10.6% при сград-
ното строителство, докато гражданското стро-
ителство се понижи с 1.1%. Същевременно, търго-
вията на дребно отчете слабо представяне през 
март, нараствайки с 0.6%. Неблагоприятното разви-
тие при търговията на дребно с лекарства, меди-
цински и ортопедични стоки и продажбите на хра-
нителни стоки, напитки и тютюневи изделия 
продължиха да ограничават растежа (граф. 2). 

През април общият показател за бизнес климата се 
повиши, подкрепен от по-добри оценки във всички 
сектори (граф. 3). При услугите бе регистрирано уве-
личение на търсенето към настоящия момент и бла-
гоприятни очаквания за бъдещата му динамика. Ан-
кетираните в търговията на дребно също отчетоха 
повишение на продажбите и оптимизъм по отноше-
ние на бъдещата бизнес ситуация и продажби. Про-
изводствените очаквания в промишлеността се 
подобриха и бе регистрирано намаление на броя 
анкетирани, които съобщават за проблеми с недос-
татъчно търсене. Поръчките в строителството 
също нараснаха, но очакванията за новите поръчки 
през следващите шест месеца бяха по-
неблагоприятни. 

Индикаторът за доверието на потребителите леко 
се понижи през април спрямо март, поради по-
резервирани намерения на потребителите за покуп-
ка на стоки за дълготрайна употреба (граф. 4). 

  

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Търговия на дребно,  
без търговията с автомобили и мотоциклети 

 (%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 
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ПАЗАР НА ТРУДА И ДОХОДИ  

Коефициентът на икономическа активност (15-64 г.) 
достигна 71.9% през първото тримесечие на 2019 г. 
(граф. 5). Работната сила нарасна с 0.5% спрямо пър-
вото тримесечие на 2018 г. в резултат от активиране 
на част от неактивното население и включването му 
на пазара на труда, в условията на продължаващ 
спад на населението в трудоспособна възраст от 
1.4%. С основен принос за увеличението на работна-
та сила бе положителното представяне на лицата 
между 45-54 г. и 55-64 г., което отразяваше застаря-
ването на населението и прилагането на политиките 
за привличане и задържане на хората в активна въз-
раст на пазара на труда. В началото на 2019 г. броят 
на заетите отново се повиши (с 1.3% във възрастова-
та група 15-64 г.), след негативната динамика през 
втората половина на 2018 г. Това показа както увели-
ченото търсене на труд в икономиката и генериране-
то на работни места, така и постепенното им усвоя-
ване посредством намалението на незаетия трудов 
ресурс. 

През първото тримесечие на 2019 г. броят на безра-
ботните се понижи с 12.4% на годишна база до 165.3 
хил. души, а коефициентът на безработица възлезе 
на 5% и остана на една от най-ниските си стойности в 
исторически план. Обезкуражените, които представ-
ляват потенциален ресурс, който най-бързо се 
включва в работната сила в условията на положител-
но развитие на икономиката, продължиха да нама-
ляват и достигнаха 65.8 хил. души. От тях около 96.7% 
са в активна трудоспособна възраст. При отчитане на 
образователната степен, най-голям принос за нама-
лението на свободния ресурс от безработни и обез-
куражени имаха лицата със средно образование, 
следвани от тези с основно и по-ниско, и с висше 
образование. Въпреки това, образователната струк-
тура при безработните и обезкуражените продължи 
да е доминирана от лица със средно и висше обра-
зование. 

Положителните тенденции на пазара на труда се 
потвърдиха и от месечните данни за регистрираната 
безработица, която се понижи до 5.6% през април. 
Отрицателната стойност на нетния поток безработни 
бе близка до нивото от предходния месец (граф. 6). 
Броят на постъпилите на работа се понижи с 6% до 
22.3 хил. души, изцяло поради по-малкия брой уст-
роени на работа в рамките на активните програми и 
мерки на пазара на труда в сравнение с месец по-
рано. Същевременно започналите трудова дейност 
на първичния пазар, продължиха да се увеличават 
под влияние на търсенето на труд в сезонно-
зависимите дейности на икономиката. В сравнение с 

Граф. 4: Бизнес климат и брутен вътрешен продукт 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

 

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

 
Източник: АЗ 

 

Граф. 6: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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година по-рано, коефициентът на безработица оста-
на с 0.8 пр.п. по-нисък. 

През първите три месеца на 2019 г. номиналният 
растеж на средната работна заплата общо за иконо-
миката се ускори до 12.2% на годишна база, спрямо 
6.9% през предходното тримесечие и 7.1% през ана-
логичния период на 2018 г. Възходящо развитие бе 
обусловено от средния растеж на заплатите в част-
ния сектор (12.6%). Продължаващо нарастване се 
наблюдаваше и в обществения сектор (10.7%), в съ-
ответствие с протичащите промени в политиката по 
доходите в секторите образование и държавна ад-
министрация.  

За разлика от 2018 г. през първото тримесечие на 
2019 г. беше отчетено значително нарастване на до-
ходите от труд във всички дейности на сектор услуги. 
Работната заплата в търговия, ремонт на автомо-
били и мотоциклети се повиши с 13.4% на годишна 
база, спрямо спад от 1.7% година по-рано и това 
обуслови ускореното нарастване на средните доходи 
в частния сектор. С двуцифрени темпове на растеж се 
характеризираше и показателят в индустрията както 
по линия на преработващата промишленост 
(10.7%), така и на строителството (12.2%). Възхо-
дящото развитие на заплатите беше подкрепено от 
ускорено нарастване на производството в по-голяма 
част от дейностите на преработващата промишле-
ност през първо тримесечие, както и от по-високия 
оборот в търговия на едро, без ремонт на автомо-
били и мотоциклети. 

По-високият номинален растеж на доходите от труд 
през първото тримесечие на 2019 г. допринесе и за 
ускоряване на динамиката им в реално изражение 
до 9.4%1 на годишна база. Това беше съчетано с по-
благоприятни очаквания на домакинствата за безра-
ботицата през следващите 12 месеца (граф. 8). 

ИНФЛАЦИЯ  

Инфлацията през април спрямо март, измерена 
чрез Хармонизирания индекс на потребителските 
цени (ХИПЦ), бе 0.6%. Сред основните групи, цените 
на хранителните стоки поскъпнаха с 1.1%, неенер-
гийните промишлени стоки – с 0.7%, енергийните 
стоки – с 0.6% (в т.ч. на течните горива с 1.5%), и на 
услугите – с 0.4%. Цената на суровия нефт, тип Брент, 
достигна 71.20 щ.д., като се повиши със 7.2% спрямо 
март, при почти постоянен валутен курс долар/евро. 
По-високите цени на неенергийните промишлени 
стоки се дължаха на поскъпване със сезонен харак-

Граф. 7: Номинален растеж на СРЗ по сектори 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 8: Реален растеж на средната заплата и  
очаквания за безработица на домакинствата  

през следващите 12 месеца 

 
Източник: НСИ, МФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 За дефлатор е използван Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ). 
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тер на облекла (6.2%) и обувки (8.5%). Инфлацията в 
ЕС бе 0.7% спрямо март, като в най-голяма степен бе 
формирана от поскъпване при услугите (0.9%), енер-
гийните стоки (0.9%) и неенергийните промишлени 
стоки (0.5%). 

През април инфлацията спрямо съответния месец 
на предходната година се ускори до 3.1% от 2.8% 
през март (граф. 9). За сравнение, инфлацията в ЕС 
също се ускори с 0.3 пр.п., но до ниво от 1.9%. По-
високият темп на инфлация в България е поради по-
високото нарастване на цените на храните и услуги-
те, обусловено до голяма степен от по-ниските цено-
ви равнища в България, процеса на конвергенция в 
доходите, както и от други специфични фактори, като 
по-силно влияние на динамиката на международни-
те цени на суровините и на валутния курс до-
лар/евро. 

През април цените в България на непреработените и 
преработени храни (изкл. алкохол и цигари) се по-
вишиха с 6.6 и 4.8% на годишна база, като приносът 
им в общата инфлация бе съответно 0.3 и 0.8 пр.п 
(граф. 10). Обезценяването на еврото се ускори от 
началото на годината и оказа натиск за повишаване 
на цените на вносните стоки и суровини. Преизчис-
лени в евро (лева), международните цени на енер-
гийните стоки се повишиха със 7% през април на го-
дишна база и това оказа директни и вторични ефекти 
върху цените на производител и потребител в стра-
ната. 

Базисната инфлация2 се ускори до 2.6% на годишна 
база през април, спрямо 2.2% през март. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През февруари излишъкът по текущата сметка се 
увеличи повече от два пъти спрямо предходната го-
дина и достигна 416.2 млн. eвро (граф. 11). Нараства-
нето се дължеше на по-доброто представяне на тър-
говията със стоки и на първичния и вторичния доход. 
Износът се повиши с 24.4% на годишна база, като 
търговията както с ЕС, така и с трети страни нарасна с 
двуцифрен темп, подкрепена от по-високите търгу-
вани количества. По данни на НСИ с основен поло-
жителен принос бе износът към Германия, Румъния, 
Италия и Гърция. Входящите потоци от фондове на 
ЕС също бяха по-високи в сравнение със същия месец 
на 2018 г. Растежът бе 17.4% и увеличи месечния 
излишък по вторичния доход. Балансът по първичния 
доход премина от лек дефицит в малък излишък, но 
данните са предварителни и подлежат на ревизии, 

Граф. 9: Инфлация (ХИПЦ) 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 10: Производствени (ИЦП) и потребителски цени 
(ХИПЦ) на храните 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, Евростат 

 

 

Граф. 11: Текуща сметка по компоненти 

(млн.евро) 

 
Източник: БНБ 
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които обикновено водят до повишаване на инвести-
ционните плащания към нерезиденти. Салдото по 
текущата сметка бе положително в размер на 0.9% от 
прогнозния БВП в сравнение с почти балансираната 
позиция през януари-февруари 2018 г. Всички статии 
допринесоха за растежа. 

Брутният външен дълг остана непроменен спрямо 
предходния месец достигайки 56.5% от прогнозния 
БВП в края на февруари. Всички компоненти бяха 
относително стабилни като съотношение спрямо 
БВП. В сравнение с февруари 2018 г. обаче, размерът 
на дълга намаля с 1.3% и съотношението му към БВП 
се подобри с 4.7 пр.п., като всички институционални 
сектори, с изключение на банките, допринесоха за 
подобрението (фиг. 12). Нетният външен дълг, 7.7% 
от БВП, се повиши на годишна база, което се дълже-
ше както на нарастването на външните активи (висо-
ки банкови активи и резерви на централните банки), 
така и по-ниския брутен дълг. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Темпът на растеж на кредита за частния сектор се 
забави до 7.8% на годишна база през март при 8.7% 
през февруари. Растежът на кредита за нефинансо-
вите предприятия се понижи до 5.3%, при 6.2% през 
предходния месец, поради по-слабото нарастване на 
овърдрафта и продължаващия спад на лошите и 
преструктурирани кредити (с 12.7% при 12.1% през 
февруари). По-високата среднопретеглена цена на 
новите краткосрочни сделки вероятно също е доп-
ринесла за месечната динамика на новите корпора-
тивни заеми. От друга страна, възходящата тенден-
ция на кредита за домакинствата се запази (нараст-
ване от 11%), подкрепена от повече потребителски 
кредити (растеж от 17.9%) и заеми за покупка на 
имоти (11.5%). През март среднопретеглената цена 
на новите кредити за домакинствата спадна спрямо 
предходния месец с 26 б.т. По отношение на кредита 
за покупка на жилище, среднопретегленият лихвен 
процент намаля с 8 б.т. спрямо февруари и с 39 б.т. 
спрямо март 2018 г. 

Обемът на корпоративни депозити нарасна със 7.8% 
през март спрямо година по-рано (граф. 13). Депози-
тите на домакинствата се увеличиха с 8.9% 
(граф. 14). По отношение на валутната структура, 
62.6% от депозитите на домакинствата са в нацио-
нална валута, а 30% са деноминирани в евро. Струк-
турата на депозитите на нефинансовите предприятия 
е сходна, като през последните 12 месеца най-
голямо е увеличението на депозитите в друга чуж-
дестранна валута. 

Граф. 12: Приноси към изменението на брутния  
външен дълг 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 13: Валутна структура и растеж на депозитите на 
нефинансови предприятия (към края на март) 

(дял и нарастване на год. база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 14: Валутна структура и растеж на депозитите на 
домакинства (към края на март)  

(дял и нарастване на год. база) 

 
Източник: БНБ 
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БЮДЖЕТЕН СЕКТОР  

Натрупаният излишък по Консолидираната фискална 
програма нарасна допълнително през март и достиг-
на 1.6% от прогнозния БВП, при 0.5% за първите три 
месеца на 2018 г. Месечните данни на касова основа 
сочат, че приходите надвишават разходите и по два-
та съставни бюджета – националния и европейските 
средства.  

Общите бюджетни постъпления регистрираха дву-
цифрено нарастване (17.8%) и достигнаха една чет-
върт от годишния разчет. Най-висок принос за увели-
чението имаха данъчните приходи (с ръст от 8.8% 
спрямо първото тримесечие на 2018 г. и формирайки 
78% от общите постъпления в края на март). Косве-
ното облагане, което осигурява около половината от 
всички данъчни постъпления, имаше основен принос 
за увеличението им. Това се дължеше в най-голяма 
степен на постъпилите с 14.8% повече приходи от 
ДДС. За сравнение, частното потребление нарасна 
номинално с 4.6%3, което свидетелства за подобрена 
събираемост. Социалните и здравноосигурителни 
вноски (почти 30% от данъчноосигурителните прихо-
ди) също имаха съществен принос (с растеж от 
10.8%), докато постъпленията от данъци върху дохо-
дите останаха близки до нивото си от първото триме-
сечие на 2018 г. Неданъчните приходи (16% от общи-
те) се повишиха с 41.6%, като от юли 2018 г. се наб-
людава базов ефект от нормативни промени, зася-
гащи бюджета на фонд „Сигурност на електроенер-
гийната система“. Четирикратно по-високите евро-
пейски грантове, които формират 5% от общите при-
ходи, имаха третия по значимост положителен при-
нос.  

Консолидираните публични разходи се повишиха с 
4.9% и достигнаха 20.4% от разчета за годината. Ръс-
тът бе вследствие на по-високите плащания за пер-
сонал (25% от общите разходи и увеличение от 
13.4%; представени в група „текущи нелихвени раз-
ходи“ на граф. 16), социалните разходи (дял 45%, 
увеличение 4.4%) и вноската в бюджета на ЕС (дял 
5%, увеличение 51.2%). Същевременно, спад бе отче-
тен при задълженията за текуща издръжка (10% от 
общите разходи), лихви (4%), субсидии (4%) и капи-
талови разходи (6%). 

Общият размер на държавния и държавногаранти-
рания дълг остана непроменен от февруари  –  19.9% 
от прогнозния БВП (вкл. 14.4% – външен, 3.9% – вът-
решен и 1.6% гарантиран дълг), но намаля спрямо 
22.6% от БВП в края на март 2018 г.  

 

 

Граф. 15: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни постъпления 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 

 

 

Граф. 16: 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 II'18 III'18 IV'18 I'19 10’18 11’18 12’18 01’19 02’19 03’19 04’19 

—Брутен вътрешен продукт1                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 1.1 1.4 1.1 0.2 3.5 2.8 1.9 -4.0 2.6 6.9 1.2 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.1 9.3 3.8 4.8 4.0 2.2 5.3 8.8 0.7 -2.5 5.1 7.7 3.4 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 5.4 4.5 5.4 4.2 4.9 1.2 5.4 6.7 2.9 3.2 -0.1 0.6 - 

Строителна продукция растеж, % -16.7 4.6 1.6 -0.5 -1.2 1.3 5.0 4.1 -1.7 1.6 1.3 8.4 5.6 - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 32.1 29.6 26.1 27.8 25.8 26.4 25.9 27.8 27.7 28.0 29.9 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 30.4 28.3 25.5 26.7 25.2 27.0 24.3 28.4 26.1 25.7 27.7 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 43.3 41.4 39.3 40.7 37.6 38.6 41.8 40.1 39.7 42.3 42.7 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 33.3 30.9 27.0 28.5 28.3 26.1 26.5 27.7 29.0 29.0 30.3 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 23.2 19.3 13.0 16.5 12.8 13.2 13.0 14.2 17.6 17.5 20.9 

Доверие на потребителите баланс -22.5 -19.6 -20.3 -18.3 -18.7 -25.8 -26.3 -23.4 -27.9 -26.2 -26.8 -26.7 -25.3 -26.0 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

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

Коеф. на заетост (15+) % 49.3 51.9 52.4 52.5 53.3 52.5 52.7 - - - - - - - 

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

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

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

Номинална работна заплата растеж, % 8.0 9.4 9.4 8.2 7.7 6.9 12.2 6.7 6.8 7.3 10.9 12.9 12.6 - 

Реална работна заплата3 растеж, % 9.5 8.1 6.6 5.7 3.9 3.8 9.4 3.0 3.6 4.9 8.4 10.2 9.6 - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

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

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

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

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

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.8 2.1 2.8 2.6 3.5 3.1 3.3 3.7 3.1 2.7 3.0 3.2 3.6 3.7 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.3 1.2 2.6 2.4 3.6 3.0 2.5 3.6 3.0 2.3 2.3 2.4 2.8 3.1 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

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

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -3.5 6.0 3.9 5.7 5.4 3.8 - 5.3 3.4 2.4 0.6 3.5 5.5 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 39 651 19 210 29 164 39 651 10 858 32 613 35 810 39 646 3 718 7 220 10 858 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 39 516 17 497 26 501 39 516 9 054 29 769 32 913 39 509 2 712 5 706 9 051 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 1 083 576 823 1 083 466 910 994 1 083 149 372 466 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 135 1 713 2 663 135 1 804 2 844 2 897 137 1 006 1 513 1 807 - 

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

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 23 942 24 250 24 153 23 942 22 966 23 942 23 980 23 942 23 197 22 985 22 966 - 

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

2016 2017 2018 II'18 III'18 IV'18 I'19 10’18 11’18 12’18 01’19 02’19 03’19 04’19 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 9 365 10 831 11 213 9 365 10 333 11 128 11 306 9 365 10 518 10 417 10 333 - 

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

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 25 072 23 510 24 540 25 072 25 026 24 137 24 161 25 072 24 398 24 767 25 026 24 813 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 150.5 158.7 160.1 150.5 155.2 162.2 163.0 150.5 154.0 156.1 155.2 156.2 

Покритие на вноса месеци 10.0 8.7 8.7 8.4 8.6 8.7  8.3 8.3 8.7 8.4 8.5 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 315.7 304.6 307.0 295.6 295.7 306.9  289.1 283.5 306.9 297.3 301.0 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 12.2 15.8 13.5 12.2 14.3 14.8 14.5 12.2 13.5 14.1 14.3 - 

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

Депозити растеж, % 6.7 7.2 8.7 9.6 8.8 8.7 10.5 9.6 9.2 8.7 10.0 10.4 10.5 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 8.4 6.8 7.4 8.4 7.8 7.9 8.2 8.4 8.5 8.7 7.8 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 5.4 3.8 4.1 5.4 5.3 4.9 5.5 5.4 5.8 6.2 5.3 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 11.2 9.2 9.7 11.2 11.0 10.0 10.0 11.2 10.8 10.7 11.0 - 

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

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

ГПР6, потребителски кредити % 11.0 10.2 10.5 10.3 10.9 10.9 10.1 10.6 10.7 11.3 10.5 9.9 9.9 - 

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

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

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

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 71.1 65.5 60.4 61.4 62.3 60.4 - 62.4 62.1 60.4 56.5 56.5 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.1 23.4 24.5 23.5 24.1 24.5 - 24.2 24.9 24.5 24.6 24.7 - - 

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

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 1 578 2 548 261 2 257 24 - -8 71 -40 95 416 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 3.1 4.6 3.1 3.4 4.6 - 3.5 3.9 4.6 5.0 5.4 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 -2 264 -699 -257 -673 - -241 -190 -242 -81 -111 - - 

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

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 27 348 6 649 7 174 7 240 - 2 681 2 489 2 070 2 245 2 378 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 1.5 0.2 2.2 3.0 - 8.1 1.7 -1.6 4.1 24.4 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 29 612 7 349 7 431 7 913 - 2 922 2 679 2 312 2 326 2 489 - - 

  растеж, % -1.8 15.1 6.8 7.9 9.5 4.1 - 15.1 4.4 -7.5 -1.5 15.6 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 598 193 248 155 - 77 61 17 73 121 - - 

Финансова сметка млн. евро 668 1 252 627 18 53 -864 - 255 -550 -569 698 305 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -615 -1 999 -1 416 -42 -511 -931 - -446 -283 -201 480 -11 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 2 198 898 322 -118 298 -333 - 226 -604 45 -3 105 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 271 1 723 -9 804 -349 - 579 -223 -705 667 321 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 1 362 892 1 122 383 - -493 34 843 -715 350 - - 

 

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. 


