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Акценти 

Според предварителните данни, растежът на брутния вътрешен про-
дукт на България  се ускори до 4.8% през първо тримесечие на 2019 г. 
спрямо същия период на предходната година (по неизглaдени данни), 
при 3% през последното тримесечие на 2018 г. Растежът бе движен от 
износа и публичното потребление, които се повишиха съответно с 
6.9% и 8.3%.  

От краткосрочната бизнес статистика растежът на производството и 
оборота в промишлеността, както и на строителната продукция се 
ускори през април. Същевременно, в търговията на дребно продъл-
жиха да се отчитат смесени сигнали, и оборотът леко се понижи на 
годишна база. Бизнес климатът в страна се подобри през май поради 
по-благоприятните оценки в строителството и търговията. Доверието 
на потребителите също се повиши спрямо предходния месец, вследс-
твие на подобряване на очакванията за финансовото състояние на 
домакинствата и икономическата ситуация в страната. 

Броят на заетите отново се повиши през първо тримесечие, подкре-
пен от по-високото търсене на труд в индустрията и сферата на услу-
гите. Средната работна заплата възлезе на 1208 лв. и се ускори с 9.4% 
в реално изражение на годишна база. Реалният растеж на произво-
дителността достигна 2.8% на годишна база за периода, след същест-
вено ускоряване на производителността в промишлеността. През май 
регистрираната безработица продължи да намалява и достигна нова, 
най-ниска до момента стойност от 5.3%. 

Годишният темп на инфлация се забави до 2.9% през май, след като 
повишението на цените на енергийни стоки и услугите бе по-ниско, в 
сравнение с април. Базисната инфлация остана непроменена от 2.6% 
на годишна база. 

През март балансът по текущата сметка бе положителен, с което нат-
рупаният от началото на годината излишък се увеличи до 1.1% от 
прогнозния БВП, при балансирано салдо година по-рано. Брутният 
външен дълг достигна 57.2% от прогнозния БВП и също отчете подоб-
рение спрямо размера към края на март 2018 г.  

В условията на ниски лихвени проценти, увеличаващи се доходи и 
ниска безработица, кредитът за частния сектор продължи да нараст-
ва и през април (6.9% на годишна база). Заемите на домакинствата се 
повишиха със 7.9%, а тези на фирмите – с 4.8%. 

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бю-
джетният излишък по консолидираната фискална програма за пър-
вите четири месеца на 2019 г. възлезе на 2.3% от прогнозния БВП. 
Положителният резултат бе формиран, както по националния бюджет 
(2.2% от прогнозния БВП), така и при европейските средства (0.1% от 
БВП).  
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ 

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България на-
расна с 4.8% през първото тримесечие на 2019 г. 
спрямо същия период на предходната година, като 
темпът се ускори спрямо 3% през четвъртото триме-
сечие на 2018 г. Увеличението отрази по-високия 
положителен принос на нетния износ и публичното 
потребление (граф. 1). Растежът на износа достигна 
6.9%, воден от възстановяването на износа към трети 
страни. По-високите разходи за персонал доведоха 
до увеличение на публичното потребление с 8.3%. В 
същото време, темпът на нарастване на потреблени-
ето на домакинствата остана близък до този от пред-
ходното тримесечие (2.5%). Потребителското дове-
рие остана без съществена промяна спрямо четвър-
тото тримесечие на 2018 г., когато беше отчетен спад 
(граф. 2). Високата база от първо тримесечие на 
2018 г. ограничи повишението на инвестициите в 
основен капитал до 0.6%. 

От страна на предлагането, брутната добавена стой-
ност (БДС) се увеличи през първото тримесечие с 
2.9% на годишна база. Растежът в промишлеността1 
достигна 3% поради възстановяването на износа. 
Услугите нараснаха с 3.2%, с най-голям принос от 
страна на държавно управление, както и на търго-
вия; транспорт; хотели и ресторанти и операции 
с недвижими имоти. Добавената стойност в строи-
телството намаля с 1.9% (граф. 3). 

КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

През април нарастването на производството и обо-
рота в промишлеността се ускори в резултат на сил-
но представяне както на промишлените продажби за 
вътрешния, така и за външния пазар (граф. 4). Оборо-
тът за вътрешния пазар се повиши с 8.4% спрямо 
същия месец на предходната година, подкрепен от 
производството на хранителни продукти и произ-
водството и разпределението на електрическа и 
топлинна енергия. Втората група отчете растеж за 
първи път от началото на годината. Същевременно, 
оборотът за износ нарасна с 13.6% спрямо април 
2018 г., като основен принос за растежа имаха енер-
гийните продукти. 

Индексът на строителна продукция също имаше 
положително развитие през април (граф. 5). Както и 
през предходните периоди, растежът беше движен 
най-вече от сградното строителство, което се по-

  

Граф. 1: Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., изменение на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 2: Доверие на потребителите и потребление на 
домакинствата 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Приноси за растежа на БДС 

(пр.п.,изменение на годишна база) 

 
Източник: НСИ 

                                                                 
1 Промишлеността включва добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електроенергия, газ и вода  
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виши с 13.7% спрямо същия месец на 2018 г. Поло-
жителен принос имаше и гражданското строител-
ство, нараствайки с 1.4% при отчетен спад през 
предходния месец.  

Индексът на оборота в търговията на дребно се по-
нижи с 0.2% спрямо април 2018 г., в резултат на спа-
довете при търговията с лекарства, медицински и 
ортопедични стоки, текстил, облекло, обувки и 
кожени изделия и търговията с хранителни стоки. 
Останалите сектори продължиха да отчитат повише-
ние, но темповете на растеж се забавиха в сравнение 
с предходния месец. 

През май общият показател за бизнес климата на-
расна в резултат на подобрение на оценките в стро-
ителството и търговията на дребно (граф. 6 и 7). 
Бизнес климатът в строителството се покачи със 7 
пункта поради по-благоприятни оценки за текущата 
ситуация и по-оптимистични очаквания. В същото 
време, броят на анкетираните, които съобщават за 
проблеми с недостиг на работна ръка, достигна 
51.9%, което е най-високото регистрирано ниво. В 
търговията на дребно обемът на продажбите през 
последните три месеца се увеличи, но очакванията 
за продажбите бяха по-резервирани спрямо пред-
ходния месец. Бизнес климатът в промишлеността 
като цяло остана стабилен, тъй като влошените 
оценки за настоящето състояние бяха компенсирани 
от по-благоприятни очаквания. Очакванията в услуги-
те също се подобриха, въпреки влошените оценки за 
настоящата ситуация. 

През май индикаторът за доверието на потребите-
лите се повиши с 1.6 пункта благодарение на зави-
шени очаквания на домакинствата за икономическа-
та ситуация в страната и по-високи оценки за текущо-
то и бъдещото им финансово състояние. 

ПАЗАР НА ТРУДА И  
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

През първото тримесечие на 2019 г. броят на заетите 
(ЕСС 2010) се повиши с 0.1% на годишна база, след 
отбелязаните спадове през втората половина на 
2018 г. Възстановената положителна динамика бе 
подкрепена от всички икономически сектори, с по-
голям положителен принос на индустрията и услу-
гите и по-малък отрицателен принос на селското 
стопанство (фиг. 8). Селското стопанство бе сред 
малкото сектори, при които бе регистрирано нама-
ление на реалната БДС и това се отрази в понижение 
на заетостта с 5%. Строителството също отбеляза 
реален спад на БДС, но това не засегна заетостта, 

Граф. 4: Оборот в промишлеността 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

 

Граф. 5: Индекс на строителната продукция 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

 

Граф. 6: Бизнес климат и БВП 

 
Източник: НСИ, МФ 
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като тя се повиши с 5.5%. Въпреки че икономическата 
активност в преработващата промишленост се 
засили и износът значително се ускори, броят на зае-
тите в промишлеността продължи да намалява, 
под влияние на инерцията от втората половина на 
миналата година. В същото време, нарастването на 
заетостта в услугите се ускори до 1.3%, с най-голямо 
положително влияние от страна на търговия, тран-
спорт и хотелиерство и ресторантьорство  и съз-
даване и разпространение на информация. Общият 
растеж на заетите остана по-нисък спрямо първите 
три месеца на 2018 г. поради динамиката в индуст-
рията и услугите. Като се има предвид достигнатото 
високо ниво на търсенето на труд в икономиката, 
последното вероятно отразява ограниченията от 
страна на предлагането на труд. 

През май регистрираната безработица продължи да 
намалява до исторически най-ниската си до момента 
стойност от 5.3%. Отрицателната стойност на нетния 
поток безработни се понижи спрямо предходния 
месец до около 9 хил. души, като броят на постъпи-
лите на работа също отбеляза намаление от 8% 
спрямо април (граф. 9). Спадът на последните бе 
движен основно от по-малкия брой започнали рабо-
та на първичния трудов пазар, което е обичайно и 
свързано с вече усвоени свободни работни места 
преди началото на активния летен сезон. 

През първото тримесечие на 2019 г.  реалният растеж 
на БДС на един зает се ускори до 2.8% на годишна 
база спрямо 2.1% година по-рано. Наблюдаваното 
положително развитие беше  подкрепено от реално-
то увеличение на новосъздадената добавена стой-
ност в промишлеността и услугите (граф. 10). Про-
изводителността на труда се ускори най-много в 
промишлеността (3.4%), като ускоряването на БДС 
в сектора беше съчетано със спад на заетостта от 
0.4%. В услугите производителността също се ускори 
на годишна база, до 1.8% спрямо 1% през първо три-
месечие на 2018 г., но се забави спрямо предходното 
тримесечие, в условията на повишено търсене на 
труд в сектора. И в селското стопанство показате-
лят продължи да нараства, обусловен от значително-
то намаление на заетите лица (5%). Същевременно, 
същественото повишение на заетостта в строител-
ството, съчетано с негативна динамика на БДС, 
доведе до понижение на производителността с темп 
от 7% на годишна база.  

През първото тримесечие на 2019 г. нарастването на 
компенсацията на труда на един нает се ускори до 
11.2% на годишна база, при ръст от 5.7% през анало-
гичния период на 2018 г. Динамиката беше свързана 
преди всичко с положителен базов ефект при услу-
гите, след като през предходната година показате-

Граф. 7: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 8: Динамика на заетостта и приноси по сектори 

 (пр.п., изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 9: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 
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лят намаля в преобладаващата част от икономичес-
ките дейности в сектора (граф. 11). Същевременно, 
намалението на заетостта в промишлеността беше 
съпроводено със забавяне в нарастването на ком-
пенсацията на един нает до 6.6.%, което се отрази в 
ограничаване на растежа на номиналните разходи за 
труд на единица продукция (НРТЕП) до 3.1%. Така 
отбелязаното повишение на НРТЕП общо в икономи-
ката от 6.3% за първите три месеца на 2019 г. беше 
повлияно предимно от услугите, а подобряването на 
конкурентоспособността на експортно-ориентира-
ните дейности се потвърди от нарастването на про-
мишленото производство и износа на стоки. 

ИНФЛАЦИЯ 

През май потребителските цени, измерени чрез 
Хармонизирания индекс на потребителските цени 
(ХИПЦ), се повишиха с 0.2% спрямо предходния ме-
сец. Цените на енергийните стоки се увеличиха с 
1.2% (в т.ч. на течните горива с 2.5%), на хранителни-
те стоки – с 0.3%. Цените на неенергийните промиш-
лени стоки останаха на същото равнище, а тези на 
услугите спаднаха с 0.3%. Повишението в цените на 
течните горива беше в резултат на остатъчен ефект от 
по-високите международни цени на петрола през 
април, които се отразиха и в нарастване на цените на 
производител на енергийни стоки. Общото намале-
ние в цените на услугите се дължеше на поевтинява-
не на международните полети, което има сезонен 
характер.  

Годишният темп на инфлацията се забави до 2.9% 
през май в сравнение с 3.1% през април (граф.  12). 
Цените на храните се повишиха с 5.3%, а на енергия-
та – с 3.9%, като приносът им за общата инфлация 
беше съответно 1.2 и 0.5 пункта. Обезценяването на 
еврото от началото на годината доведе повишаване 
на цените на вносните стоки и суровините. Цените на 
услугите нараснаха с 3.3% и допринесоха с 1.1 пр.п. 
към общата инфлация през май. 

Базисната инфлация 2  остана непроменена спрямо 
предходния месец от 2.6% на годишна база 
(граф. 13). 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

Салдото по текущата сметка остана положително и 
през март достигна излишък от 155.5 млн. евро. Из-
носът на стоки се повиши с 9.5% на годишна база, 

Граф. 10: Реален растеж на производителността на  
труда по икономически сектори* 

(%, изменение на год. база) 

 
* От БДС в услугите не е изваден условно начисленият наем на лица-
та, живеещи в собствени жилища. 

Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 11: Динамика на компенсацията на един нает по 
икономически сектори 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 12: Инфлация (ХИПЦ) 

(%, изменение на год. база) 

Източник: НСИ 

                                                                 
2 От общия индекс са изключени енергийните стоки и непреработените храни 
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докато нарастването на вноса бе по-умерено (2.7%). 
Положителното развитие при износа се дължеше на 
активизиране на търговията с трети страни, докато 
растежът на износа към държавите от ЕС се забави 
спрямо предходния месец (граф. 14). В резултат на 
силното представяне на износа от началото на годи-
ната търговския дефицит се сви до 0.4% от прогноз-
ния БВП спрямо 1.1% през първото тримесечие на 
2018 г. При търговията с услуги както износът, така и 
вносът намаляха през март, съответно с 4.1% и 1.2% 
на годишна база, поради спад в производствените 
услуги с материали за влагане, притежавани от дру-
ги, и на транспортните услуги. Въпреки понижението 
през месеца, излишъкът по услугите през първо три-
месечие остана непроменен спрямо предходната 
година. Положителният баланс по доходните статии 
се подобри с 0.4 пр.п. до 1% от прогнозния БВП. През 
първото тримесечие общият излишък по текущата 
сметка нарасна до 1.1% от прогнозния БВП спрямо 
балансирана позиция година по-рано. Излишъкът по 
капиталовата сметка също се увеличи, достигайки 
0.4% от прогнозния БВП за тримесечния период. 

Брутният външен дълг (БВД) намаля до 57.2% от 
прогнозния БВП към края на март. В номинално из-
ражение дългът се повиши с 0.3% спрямо година по-
рано. В края на тримесечието около 85.8% от общия 
външен дълг бе в евро, 9.8% – в американски долари 
и 4.3% – в други валути (граф. 15). Въпреки че валут-
ната структура като цяло не се различаваше същест-
вено спрямо същия период на 2018 г., се наблюдава-
ха промени в задлъжнялостта на банките и дълга по 
линия на преки чуждестранни инвестиции. В банко-
вия сектор делът на дълга, деноминиран в амери-
кански долари, намаля с 1.8 пр.п. до 11%. Същевре-
менно вътрефирмените задължения в долари нарас-
наха с 0.9 пр.п. до 13.1% от дълга от преки чуждест-
ранни инвестиции.  

ФИНАНСОВ СЕКТОР 

В условията на ниски лихвени проценти, увеличаващи 
се доходи и ниска безработица, кредитът за частния 
сектор продължи да нараства и през април. Растежът 
от 6.9% на годишна база беше малко по-нисък от 
предходния месец, поради по-слабо нарастване в 
кредитите както за домакинства, така и за фирмите 
(граф. 16). Отпуснатите заеми на домакинства се уве-
личиха със 7.9% на годишна база през април, като 
бяха повлияни от изчерпването на еднократния ефект 
при потребителските кредити3. Въпреки това годиш-
ният растеж на потребителските кредити остана висок 

Граф. 13: Базисна инфлация, компоненти 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ, Евростат 

 

Граф. 14: Приноси по групи страни към растежа  
на износа 

(пр. п.) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 15: БВД: размер (% от БВП) и валутна структура (% 
от БВД) 

 
Източник: БНБ, НСИ, МФ 

 

                                                                 
3 През април 2018 г. в паричната статистика бе включена нова отчетна единица в резултат на прекласификация поради вливане.  
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(10.9%). Компонентът „други кредити“ продължи да 
има отрицателен принос за общата кредитна динами-
ка на домакинства, като спадът спрямо същия период 
на предходната година се ускори до 39.1% през април. 
В същото време жилищните кредити се увеличиха с 
11.8%, при 11.5% през март, в съответствие с нараст-
ването на строителната продукция. Растежът на кре-
дита за нефинансовите предприятия се забави до 
4.8% на годишна база. Това се дължеше на продължа-
ващото намаление на лошите и преструктурирани 
кредити в този сегмент, които отбелязаха спад от 
13.5%, както и на по-слабото нарастване при овърд-
рафта и редовните фирмени кредити във всички ма-
туритетни сегменти, с изключение на тези до една 
година. Лошите и преструктурирани кредити продъл-
жиха да се понижават и като равнище, и като съотно-
шение спрямо общия кредит за нефинансови предп-
риятия и домакинства, и през април достигнаха 10.4% 
при дял от 12.5% година по-рано. 

ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Натрупаният излишък по Консолидираната фискална 
програма нарасна допълнително през април и дос-
тигна 2.3% от прогнозния БВП, при 1.2% за първите 
четири месеца на 2018 г. Месечните данни на касова 
основа сочат, че приходите надвишават разходите и 
по двата съставни бюджета – националния и евро-
пейските средства.  

Общите бюджетни постъпления нараснаха със 17% 
на годишна база. Най-висок принос за увеличението 
имаха данъчните приходи, с ръст от 10% към края на 
април (граф. 17) и най-вече косвеното облагане. При-
ходите от ДДС се увеличаха с 12.3%. Социалните и 
здравноосигурителни вноски също имаха съществен 
принос с растеж от 11.1% и дял от 30% от данъчноо-
сигурителните приходи. Неданъчните приходи (16% 
от общите) се повишиха с 42.4%. Постъпленията от 
европейските средства, които формират 5% от общи-
те правителствени приходи, се удвоиха спрямо януа-
ри-април 2018 г. 

Консолидираните публични разходи се повишиха 
със 7.1% и достигнаха 28.1% от разчета за годината 
(граф. 18). Ръстът бе в резултат на по-високите пла-
щания за персонал (14%), социални разходи (4.1%) и 
вноска в общия бюджет на ЕС (37.5%). Капиталовите 
разходи се увеличиха с 4%, а субсидиите  – с 5.2%. 

Държавният и държавногарантираният дълг остана 
почти непроменен от февруари и март 2019 г., в раз-
мер на 19.9% от прогнозния БВП, от които 14.4% – 
външен, 3.9% – вътрешен и 1.6% гарантиран дълг.  

Граф. 16: Динамика на кредита 

(изменение на год. база) 

 
Източник: БНБ 

Граф. 17: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни постъпления 

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

 
Източник: МФ 

Граф. 18: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни разходи 

(пр.п., изменение 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 11’18 12’18 01’19 02’19 03’19 04’19 05’19 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.9 3.8 3.1 3.2 2.7 3.0 4.8 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.3 4.3 6.0 7.7 7.5 3.4 3.8 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % -6.6 3.2 6.5 7.0 3.0 6.7 0.6 - - - - - - - 

Износ растеж, % 8.1 5.8 -0.8 -2.3 -3.2 2.2 6.9 - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.5 7.5 3.7 4.9 3.8 1.6 4.8 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 5.3 8.9 -1.1 -2.0 -0.8 -1.1 -1.0 - - - - - - - 

Индустрия без строителство растеж, % 5.9 4.0 0.8 0.4 0.9 0.3 3.0 - - - - - - - 

Строителство растеж, % -6.8 4.4 4.0 0.7 2.1 6.6 -1.9 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.1 3.9 4.0 4.3 4.3 3.8 3.2 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.2 1.5 3.8 5.7 2.0 3.1 17.3 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 1.1 1.4 1.1 0.2 3.5 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 5.4 0.7 -2.5 5.1 7.7 3.7 - - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 5.4 4.5 5.4 4.2 4.9 1.2 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 4.9 -1.7 1.6 1.3 8.4 5.1 - - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 32.1 29.6 26.1 27.8 26.4 25.9 27.8 27.7 28.0 29.9 31.2 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 30.4 28.3 25.5 26.7 27.0 24.3 28.4 26.1 25.7 27.7 27.5 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 43.3 41.4 39.3 40.7 38.6 41.8 40.1 39.7 42.3 42.7 44.8 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 33.3 30.9 27.0 28.5 26.1 26.5 27.7 29.0 29.0 30.3 37.2 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 23.2 19.3 13.0 16.5 13.2 13.0 14.2 17.6 17.5 20.9 18.7 

Доверие на потребителите баланс -22.5 -19.6 -20.3 -18.3 -18.7 -25.8 -26.3 -27.9 -26.2 -26.8 -26.7 -25.3 -26.0 -24.4 

—Пазар на труда                              

Коефициент  на икономическа актив-
ност (15+) 

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

Коефициент 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 0.1 - - - - - - - 

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 6.0 6.1 6.4 6.2 5.9 5.6 5.3 

Номинална работна заплата растеж, % 8.0 9.4 9.4 8.2 7.7 6.9 12.2 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 3.6 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 4.6 - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 4.8 -1.2 -1.2 -3.9 -0.1 -0.7 - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 8.4 2.4 2.3 1.4 2.4 6.3 - - - - - - - 

—Инфлация                              

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

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени растеж, % -1.3 1.2 2.6 2.4 3.6 3.0 2.5 3.0 2.3 2.3 2.4 2.8 3.1 2.9 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -2.9 4.2 4.1 4.8 3.2 3.4 3.2 3.5 2.9 2.1 4.1 4.1 4.0 - 

Цени на производител на междуна-

родния пазар 
растеж, % -3.5 6.0 3.9 5.7 5.4 3.8 3.4 3.4 2.4 0.6 3.5 5.5 4.7 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 39 651 19 210 29 164 39 651 10 858 35 810 39 646 3 718 7 220 10 858 15 176 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 39 516 17 497 26 501 39 516 9 054 32 913 39 509 2 712 5 706 9 051 12 476 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 1 083 576 823 1 083 466 994 1 083 149 372 466 537 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 135 1 713 2 663 135 1 804 2 897 137 1 006 1 513 1 807 2 700 - 

  % от БВП 1.6 0.8 0.1 1.6 2.5 0.1 1.6 2.7 0.1 0.9 1.3 1.6 2.3 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 23 942 24 250 24 153 23 942 22 966 23 980 23 942 23 197 22 985 22 966 22 935 - 

  % от БВП 29.1 25.3 22.2 22.5 22.4 22.2 19.9 22.2 22.2 20.1 19.9 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 11’18 12’18 01’19 02’19 03’19 04’19 05’19 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 9 365 10 831 11 213 9 365 10 333 11 306 9 365 10 518 10 417 10 333 10 618 - 

  % от БВП 13.7 10.2 8.7 10.0 10.4 8.7 9.0 10.5 8.7 9.1 9.0 9.0 9.2 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 25 072 23 510 24 540 25 072 25 026 24 161 25 072 24 398 24 767 25 026 24 813 24 837 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 150.5 158.7 160.1 150.5 155.2 163.0 150.5 154.1 156.2 155.2 156.3  

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

Покритие на краткосрочния външен 
дълг % 315.7 304.6 307.0 295.6 295.7 307.0 297.5 283.5 307.0 295.9 298.7 297.5 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 12.2 15.8 13.5 12.2 14.3 14.5 12.2 13.5 14.1 14.3 15.6 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 7.6 7.7 8.8 10.0 9.2 8.8 10.4 9.3 8.8 10.0 10.4 10.4 11.1 - 

Депозити растеж, % 6.7 7.2 8.7 9.6 8.8 8.7 10.5 9.2 8.7 10.0 10.4 10.5 11.3 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 8.4 6.8 7.4 8.4 7.8 8.2 8.4 8.5 8.7 7.8 6.9 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 5.4 3.8 4.1 5.4 5.3 5.5 5.4 5.8 6.2 5.3 4.8 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 11.2 9.2 9.7 11.2 11.0 10.0 11.2 10.8 10.7 11.0 7.9 - 

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

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 0.6 - 

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

ГПР6, жилищни кредити % 5.5 4.4 3.9 3.9 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.86 1.63 1.71 1.68 1.69 1.71 1.74 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 1.72 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 57.2 62.1 60.4 56.6 56.9 57.2 - - 

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

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 36.2 38.3 37.7 38.5 38.1 37.7 38.3 38.5 37.7 37.9 38.0 38.3 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 1 578 2 548 261 2 257 24 654 71 -40 89 410 156 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 3.1 4.6 3.1 3.4 4.6 5.4 3.9 4.6 5.0 5.1 5.4 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 -2 264 -699 -257 -673 -245 -190 -242 -81 -123 -41 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -2.0 -1.5 -4.1 -3.0 -3.9 -4.1 -3.2 -4.4 -4.1 -3.6 -3.4 -3.2 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 27 348 6 649 7 174 7 240 6 966 2 489 2 070 2 245 2 292 2 429 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 1.5 0.2 2.2 3.0 10.8 1.7 -1.6 4.1 19.9 9.5 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 29 612 7 349 7 431 7 913 7 211 2 679 2 312 2 326 2 415 2 470 - - 

  растеж, % -1.8 15.1 6.8 7.9 9.5 4.1 4.2 4.4 -7.5 -1.5 12.2 2.7 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 598 193 248 155 240 61 17 73 121 45 - - 

Финансова сметка млн. евро 668 1 252 627 18 53 -864 1 004 -550 -569 829 392 -217 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции млн. евро -615 -1 999 -1 416 -42 -511 -931 337 -283 -201 326 21 -10 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 2 198 898 322 -118 298 -333 28 -604 45 24 75 -70 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 271 1 723 -9 804 -349 813 -223 -705 418 278 116 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 1 362 892 1 122 383 -133 34 843 -715 350 232 - - 

 

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.  


