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▌ Краткосрочна  
бизнес статистика 

Краткосрочните показатели отчетоха 

положително развитие. След спад 

през ноември, през декември промиш-

леното производство остана на нивата 

от година по-рано. Бе отчетен същест-

вен спад при производството на ос-

новни метали, но той бе изцяло ком-

пенсиран от растеж в други дейности, 

сред които производство на компю-

търна и комуникационна техника и на 

хранителни продукти. Същевременно 

растежът на оборота в промишлеността 

се ускори, поради по-добри продажби 

както за износ, така и на вътрешния па-

зар. Растежът в търговията на дребно 

също бе по-висок, воден от продажбите 

на нехранителни стоки. След едномесе-

чен спад, строителната активност от-

ново се повиши през декември, в резул-

тат на ръст при сградното строителство.  

През януари 2020 г. общият показател 

за бизнес климата се повиши чувстви-

телно за трети пореден месец. Подоб-

рението се дължеше на по-оптимис-

тични очаквания в промишлеността, къ-

дето през последното тримесечие на 

2019 г. средното натоварване на мощ-

ностите достигна ново най-високо ниво 

– 78%. Доверието на потребителите 

също се подобри, поради положителни 

оценки за финансовото състояние на 

домакинствата. 

▌ Пазар на труда 

През четвъртото тримесечие на 

2019 г. участието в работната сила 

продължи да нараства на годишна 

база, подкрепено от увеличените 

възможности за заетост в икономи-

ката и повишението на доходите. Ико-

номически активното население в тру-

доспособна възраст (15-64 г.) се уве-

личи с 1.5% спрямо последните три ме-

сеца на 2018 г., благодарение най-вече 

на високите възрастови групи (45 и 54 г. 

и 55 и 64 г.), в съответствие с протича-

щите процеси по застаряване на насе

лението и работната сила. В същото 

време, за второ поредно тримесечие 

групата на младежите между 15 и 24 г. 

също имаше положително влияние за 

нарастването на работна сила, в резул-

тат от реализацията на пазара на труда. 

Общият коефициент на заетост дос-

тигна на 70%, което е нова най-висока 

стойност към края на годината. В резул-

тат от по-високото търсене на труд 

спрямо година по-рано, коефициентът 

на безработица спадна до 4.1%, което е 

понижение с 0.6 пр.п. в сравнение с чет-

върто тримесечие на 2018 г. 

▌ Доходи 

През четвъртото тримесечие на 

2019 г. номиналният растеж на сред-

ната заплата в страната остана ста-

билен (12.1% на годишна база) и от-

чете известно ускорение, повлиян от 

заплатите в публичния сектор. Расте-

жът на последните се ускори до 12.1%, 

в синхрон с наблюдаваната динамика в 

частния сектор (12.2%). Покачването на 

заплатите в строителството (14.1%) 

също допринесе за общото нарастване 

на доходите от труд и беше съчетано 

със значително увеличение на броя на 

заетите в дейността. При бизнес услу-

гите положителното търсене на труд 

беше съпроводено със стабилен рас-

теж на заплатите от 12.2%, докато дина-

миката на показателя в добивната и 

преработващата промишленост се за-

бави на годишна база, съответно до 

9.5% и 1.7%, следвайки тенденцията на 

намаляване на наетите. През четвър-

тото тримесечие, реалният растеж на 

средната работна заплата, дефлиран с 

ХИПЦ, продължи да се ускорява до 

9.6% и подкрепи нарастването на поку-

пателната способност на домакинст-

вата. Разгледано за цялата 2019 г. се 

наблюдаваше увеличение на броя на 

висококвалифицираните наети и спад 

сред тези, с най-ниска квалификация, 

което също допринесе за наблюдава-

ния по-силен растеж на заплатите 

спрямо година по-рано. 

 Граф. 1   Приноси към изменението на  
оборота в промишлеността 

(пр.п., тегла при 2015=100) 

 
Източник: НСИ 

 Граф. 2   Бизнес климат и доверие на  
потребителите 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

 Граф. 3   Коефициенти на икономическа  
активност, заетост и безработица 

     (%)                                                                        (%) 

 
Източник: НСИ 

 Граф. 4   Номинален растеж на работната 
заплата по икономически сектори 

(изменение на год. база, %) 

 
Източник: НСИ. МФ 
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▌ Инфлация 

По предварителни данни на НСИ, ме-

сечната инфлация за януари бе 0.5% 

и се дължеше на повишението в це-

ните на храните и административ-

ните цени. Сезонното нарастване на 

цените на зеленчуците допринесе с 

0.3 пр.п. за общото повишение на Хар-

монизирания индекс на потребителс-

ките цени (ХИПЦ). Цените на някои ус-

луги като водоснабдяване, канализа-

ция, градски автомобилен транспорт, 

също имаха леко повишение на цените, 

а приносът на административните цени 

в месечната инфлация бе 0.1 пр.п. 

Инфлацията за януари спрямо съот-

ветния месец на предходната година 

се повиши до 3.4%, в сравнение с 

3.1% в края на 2019 г. Ускорението се 

дължеше на цените на храните и гори-

вата за лични транспортни средства, ко-

ито се повишиха, съответно със 7.5% и 

10%. 

▌ Външен сектор 

Излишъкът по текущата сметка про-

дължи да нараства, достигайки 9.7% 

от прогнозния БВП за единайсетте 

месеца на 2019 г, след като само през 

ноември балансът се повиши почти 

три пъти. Подобрението през месеца 

отново се дължеше на по-високо салдо 

във външната търговия. Вносът както 

на стоки, така и на услуги остана със 

7.2% по-нисък отколкото през ноември 

2018 г. Търговията със страни извън ЕС 

(и основно с нефт и нефтопродукти) 

продължи да има основен принос за по-

нижението. Същевременно износът за-

пази нивото си от година по-рано, като 

спадът при услугите (телекомуникаци-

онни и застрахователни) бе напълно 

компенсиран от възходящата динамика 

при стоките. 

Брутният външен дълг достигна 57% от 

прогнозния БВП към края на ноември. 

Съотношението бе по-ниско с 3.2 пр.п. 

на годишна база с принос от всички сек-

тори. Понижението на задлъжнялостта 

бе активно при правителствения сектор, 

докато спадът в съотношение при оста-

налите се дължеше на по-съществено 

повишение на БВП. Нетният външен 

дълг остана положителен, като акти-

вите надвишиха пасивите с 3% от прог-

нозния БВП. 

▌ Финансов сектор 

Търсенето на заемни средства от 

частния сектор остана високо в края 

на 2019 г., като годишният растеж 

възлезе на 9.3%. Това се дължеше, от 

една страна, на фундаментални иконо-

мически фактори, а от друга и на по-ви-

сокия положителен принос на креди-

тите, предоставени на финансови пред-

приятия в края на годината. Растежът 

на кредитите на нефинансовите предп-

риятия през декември се ускори до 5.9% 

при 5.4% месец по-рано. Това в голяма 

степен бе в синхрон с положителната 

динамика на бизнес климата, оценките 

на предприятията за текущата бизнес 

ситуация и краткосрочните индикатори. 

По икономически сектори кредитът на 

нефинансовите предприятия нарасна 

най-много в транспорт, складиране и 

пощи; създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти, 

далекосъобщения; хотелиерство и 

ресторантьорство, операции с недви-

жими имоти. Кредитът за компаниите в 

строителството нарасна със 7.9% в 

края на 2019 г. В същото време през де-

кември се наблюдаваше значително по-

добрение на бизнес климата в строи-

телството. Кредитите за домакинствата 

нараснаха с 9.5%, като потребителс-

ките и жилищните кредити запазиха 

двуцифрен растеж от съответно 10.8% 

и 14.5%. Динамиката им бе подкрепена 

от повишение на доходите и индикатора 

за потребителското доверие през де-

кември, както и положителни очаквания 

на домакинствата за общата икономи-

ческа ситуация. 

▌ Бюджетен сектор 

Касовият бюджетен дефицит за 

2019 г. бе 1% от прогнозния БВП. Об-

щото ниво на приходите и помощите 

достигна планираното за годината, като 

постъпленията се повишиха с 11.1% в 

сравнение с декември 2018 г. Прихо-

дите от косвено облагане (почти поло-

вината от данъчните приходи) и от 

пряко облагане (дял от 19%) преизпъл-

ниха годишния разчет, като се пови-

шиха съответно с 8.5% и 9.5%. Прихо-

дите от социално- и здравноосигури-

телни вноски (почти 30% от данъчните 

постъпления) надхвърлиха минимално 

годишния план и нараснаха с 11.5% 

спрямо 2018 г. Помощите не достигнаха 

планираното ниво, но нараснаха с дву-

цифрен темп (16.7%). Значителен ръст 

бе отчетен и при неданъчните приходи 

– 19%. 

Разходите достигнаха 97.6% от годиш-

ния разчет, като се повишиха с 14.4%. 

Растежът им бе движен в най-голяма 

степен от капиталовите разходи, пла-

щанията за персонал, социалните раз-

ходи и субсидиите, докато лихвените 

плащания намаляха.  

Държавният дълг се понижи до 20% от 

прогнозния БВП, при 21.8% през 2018 г. 

 

Табл. Основни  
макроикономически  
показатели 

 Граф. 5   Инфлация (хармонизиран индекс 
на потребителските цени) 

(изменение на год.база, %) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 Граф. 6   Търговски баланс, внос и износ 

(млрд. евро)  

 
Източник: БНБ 

 Граф. 7   Структура на кредита на  
нефинансовите предприятия 

(в края на 2019 г.) 

 
Източник: БНБ, МФ 

 Граф. 8   Приходи, разходи и бюджетно 
салдо 

(изменение на год.база, %)                         (% от БВП)                       

 
Източник: МФ 
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		—Брутен вътрешен продукт1		—Gross Domestic Product1		[unit]

		БВП		GDP		растеж, %  [%, yoy]		3.8		3.5		3.1				3.5		3.5		3.9		3.1		3.1		3.0		3.3		3.0		4.5		3.8		3.1

		Потребление		Consumption		растеж, %  [%, yoy]		3.2		3.9		4.6				2.9		3.7		4.7		4.2		6.1		5.5		5.5		1.9		6.5		6.1		4.7

		Брутообразуване в основен капитал		Gross fixed capital formation		растеж, %  [%, yoy]		-6.6		3.2		5.4				-1.4		6.4		0.5		5.7		9.7		5.8		1.9		5.5		0.2		0.9		0.9

		Износ		Export		растеж, %  [%, yoy]		8.6		5.8		1.7				8.7		4.7		6.3		3.8		2.0		0.3		-0.8		5.9		2.6		-3.0		1.8

		Внос		Import		растеж, %  [%, yoy]		5.2		7.4		5.7				8.5		6.6		6.5		8.2		6.8		7.1		5.2		3.9		3.7		-5.1		-0.2

		Селско стопанство		Agriculture		растеж, %  [%, yoy]		7.7		9.0		-2.0				8.3		7.9		9.0		10.2		-1.5		-2.9		-1.7		-2.0		-1.0		4.5		4.0

		Индустрия без строителство		Idustry excl. Construction		растеж, %  [%, yoy]		7.3		3.3		-1.5				4.5		3.4		3.8		1.6		-0.6		-1.9		-1.4		-1.9		3.0		1.6		4.0

		Строителство		Construction		растеж, %  [%, yoy]		-7.3		4.5		1.4				8.2		10.0		3.5		-4.0		6.3		-1.8		-0.5		3.9		-1.9		6.6		3.2

		Услуги		Services		растеж, %  [%, yoy]		2.7		4.1		5.8				5.1		3.8		3.1		4.6		5.1		6.1		6.2		5.6		3.3		4.5		3.4

		Корективи		Adjustments		растеж, %  [%, yoy]		5.6		-0.5		0.6				-6.7		-0.3		5.9		-2.0		-0.3		0.6		3.4		-1.5		14.1		3.4		3.2

		—Краткосрочна бизнес статистика2		—Short-term business statistics2

		Промишлено производство		Industrial production		растеж, %  [%, yoy]		2.7		3.4		1.1		0.8		3.9		4.9		3.5		1.6		1.8		1.4		1.1		0.2		3.5		-0.1		-0.2		0.0		1.9		3.2		6.5		0.4		11.3		3.4		4.6		4.1		1.8		4.3		1.9		-1.1		5.9		-0.8		0.4		0.8		0.7		2.5		2.9		1.9		-1.5		2.8		1.9		-4.0		2.6		6.9		1.2		4.3		0.9		-4.9		0.5		-2.9		1.6		1.8		-1.7		0.0

		Оборот в промишлеността		Industrial turnover		растеж, %  [%, yoy]		1.1		9.3		3.8		2.8		10.0		10.1		10.8		6.7		4.2		4.8		4.0		2.2		5.4		1.5		2.5		2.1		5.1		9.8		15.0		5.4		16.1		9.0		11.7		10.2		10.5		7.1		11.1		2.2		9.7		0.4		2.8		4.0		3.4		6.9		5.1		2.6		4.2		8.8		0.7		-2.5		5.1		7.7		3.7		10.7		5.8		-10.4		3.6		1.3		2.4		2.6		0.4		3.4

		Оборот в промишлеността на вътрешния пазар		Domestic turnover		растеж, %  [%, yoy]		-1.8		4.9		7.1		1.8		1.9		5.0		7.7		5.2		7.9		9.4		5.8		5.4		1.0		0.6		4.0		1.4		1.8		2.4		1.4		1.5		11.5		2.3		6.9		10.1		6.0		6.6		8.5		0.9		8.2		5.3		9.9		8.6		8.2		11.3		8.1		4.2		5.3		10.2		3.5		2.9		2.6		3.6		-2.6		8.5		2.3		-8.1		4.6		1.9		5.5		0.8		0.7		2.7

		Оборот в промишлеността за износ		Foreign market turnover		растеж, %  [%, yoy]		5.2		15.1		0.2		4.3		21.6		16.6		14.8		8.7		0.3		-0.0		2.2		-1.5		11.4		2.6		0.4		3.1		9.5		20.2		35.4		10.5		22.1		17.3		17.8		10.3		16.2		7.7		14.3		4.0		12.1		-5.2		-4.8		-1.4		-2.1		2.9		2.1		0.8		3.6		7.6		-2.2		-10.1		8.3		13.6		12.4		13.8		10.7		-13.1		2.3		0.5		-1.5		5.1		0.1		4.4

		Оборот в търговията на дребно		Retail trade turnover		растеж, %  [%, yoy]		6.1		5.4		4.5		1.9		6.8		5.2		4.4		5.5		3.1		5.4		4.2		4.9		1.2		0.5		2.7		3.0		6.7		5.3		8.3		3.0		8.1		4.4		4.3		5.1		3.9		5.6		5.6		5.4		4.6		2.6		2.2		4.7		5.9		5.7		4.4		4.7		3.3		5.4		6.7		2.9		3.2		-0.1		0.6		1.2		0.4		0.1		3.7		1.9		2.6		1.2		2.3		5.3

		Строителна продукция		Construction output		растеж, %  [%, yoy]		-16.7		4.6		1.6		3.7		0.1		6.4		7.3		4.2		7.1		-0.5		-1.2		1.3		4.9		3.2		5.4		1.3		-2.8		-3.0		5.3		-2.2		13.9		7.8		8.9		8.3		4.6		12.2		7.6		-8.0		28.5		4.2		-6.0		4.8		-0.5		-5.0		3.2		-1.2		-5.9		4.1		-1.7		1.6		1.3		8.4		5.1		8.1		2.9		-1.0		7.1		0.5		9.2		3.4		-1.2		1.5

		Общ бизнес климат		Total business climate		баланс [balance]		22.5		26.6		28.8		27.9		24.3		28.7		28.0		25.4		27.6		32.1		29.6		26.1		27.8		30.3		27.4		26.1		23.6		23.2		26.1		26.8		30.0		29.3		27.9		28.4		27.6		25.8		26.0		24.4		27.0		27.5		28.2		31.0		33.1		32.2		32.1		29.2		27.7		25.8		26.4		25.9		27.8		27.7		28.0		29.9		31.2		29.9		29.5		26.4		26.4		25.0		26.2		27.1		28.5

		  Промишленост		Industry		баланс [balance]		23.5		26.9		28.1		24.7		26.5		27.7		27.8		25.7		28.3		30.4		28.3		25.5		26.7		27.2		23.5		21.3		26.2		25.5		27.6		27.2		28.5		27.3		28.6		26.4		28.3		25.5		26.7		24.8		28.6		28.1		28.2		28.9		30.3		31.8		29.6		27.7		27.6		25.2		27.0		24.3		28.4		26.1		25.7		27.7		27.5		26.4		24.7		23.9		21.8		20.8		21.1		21.8		26.8

		  Търговия на дребно		Retail trade		баланс [balance]		33.6		37.9		41.4		42.7		32.1		39.4		40.6		39.5		41.5		43.3		41.4		39.3		40.7		44.1		43.2		42.7		32.2		30.9		33.3		35.4		41.0		41.7		38.8		43.3		39.8		38.7		39.7		40.1		40.5		40.4		43.6		44.1		42.5		43.3		44.0		40.0		40.1		37.6		38.6		41.8		40.1		39.7		42.3		42.7		44.8		44.7		44.9		41.4		43.2		40.9		43.6		43.5		41.6

		  Строителство		Construction		баланс [balance]		17.9		24.6		28.3		30.8		19.0		29.1		27.9		22.2		21.9		33.3		30.9		27.0		28.5		34.3		31.5		28.8		16.0		16.5		24.5		26.4		29.3		31.5		28.3		28.6		26.8		25.2		22.5		19.0		19.1		22.7		23.9		29.0		37.1		33.7		35.3		31.5		25.7		28.3		26.1		26.5		27.7		29.0		29.0		30.3		37.2		35.4		34.6		29.5		30.3		26.4		28.7		31.3		30.3

		  Услуги		Services		баланс [balance]		13.8		16.7		18.3		16.8		17.4		19.6		15.8		13.8		17.8		23.2		19.3		13.0		16.5		18.7		15.6		16.4		17.2		17.7		17.4		17.7		22.4		18.7		15.4		17.3		14.8		14.2		14.1		13.2		18.1		18.4		17.0		24.1		25.0		20.5		21.8		19.0		17.3		12.8		13.2		13.0		14.2		17.6		17.5		20.9		18.7		16.6		18.3		13.4		15.1		16.0		16.1		17.0		17.0

		Доверие на потребителите		Consumer confidence 		баланс [balance]		-22.5		-19.6		-20.3		-24.2		-19.2		-22.4		-17.7		-19.2		-18.5		-18.3		-18.7		-25.8		-26.3		-24.7		-23.5		-22.1		-17.6		-18.8		-21.3		-22.2		-23.8		-21.2		-17.4		-17.6		-18.1		-18.8		-18.4		-20.5		-19.1		-18.4		-17.9		-19.5		-17.7		-17.6		-19.9		-17.3		-18.8		-23.4		-27.9		-26.2		-26.8		-26.7		-25.3		-26.0		-24.4		-23.8		-22.7		-25.5		-22.4		-21.2		-22.9		-22.2		-21.7

		—Пазар на труда		—Labour market

		Коеф. на икономическа активност (15+)		Participation rate (15+)		%  [level]		53.3		55.4		55.3				53.7		55.8		56.5		55.5		54.6		55.5		56.1		55.0		55.5		57.0		57.4		56.4

		Коеф. на заетост (15+)		Employment rate (15+)		%  [level]		49.3		51.9		52.4				50.0		52.2		53.2		52.3		51.5		52.5		53.3		52.5		52.7		54.7		55.3		54.0

		Заетост (СНС)		Employment (SNA)		растеж, %  [%, yoy]		0.5		1.8		-0.1				1.2		0.9		2.7		2.4		1.2		0.2		-0.9		-0.8		0.1		0.2		0.1

		Безработица (НРС)		Unemployment rate (LFS)		%  [level]		7.6		6.2		5.2				6.9		6.3		5.8		5.6		5.7		5.5		5.0		4.7		5.0		4.2		3.7		4.1

		Безработица (АЗ)		Unemployment rate (Employment agency)		%  [level]		8.7		7.2		6.2		5.6		8.1		7.2		6.6		6.9		7.0		6.1		5.6		6.0		6.2		5.4		5.3		5.8		8.2		8.2		8.0		7.6		7.1		6.8		6.7		6.7		6.5		6.7		6.9		7.1		7.2		7.0		6.8		6.4		6.1		5.7		5.7		5.6		5.6		5.9		6.0		6.1		6.4		6.2		5.9		5.6		5.3		5.2		5.3		5.3		5.3		5.6		5.8		5.9		6.3

		Номинална работна заплата		Nominal wage		растеж, %  [%, yoy]		8.0		9.4		10.5				9.3		10.0		10.6		11.2		7.6		8.5		7.8		7.1		12.2		12.0		11.8		12.1		8.7		9.4		9.8		10.1		9.9		9.8		10.1		9.6		11.9		10.9		11.4		11.3		8.6		6.8		7.4		8.6		7.6		9.3		7.9		8.6		6.8		7.0		6.9		7.6		10.9		12.9		12.6		11.9		12.3		12.0		12.2		11.8		11.5		12.0		12.4		12.0

		Реална работна заплата3		Real wage3		растеж, %  [%, yoy]		9.5		8.1		7.7				8.4		8.5		9.6		9.3		5.9		6.0		4.0		4.0		9.4		9.0		9.4		9.6		8.3		8.4		8.7		8.3		8.4		8.6		9.4		8.8		10.5		9.2		9.3		9.4		7.2		5.2		5.4		6.8		5.1		6.1		4.2		4.7		3.1		3.3		3.7		5.2		8.4		10.2		9.6		8.5		9.1		9.4		9.4		9.1		9.8		10.2		10.0		8.6

		Производителност на труда (БВП на зает)		Labour productivity (GDP per employed)		растеж, %  [%, yoy]		3.3		1.7		3.2				2.3		2.6		1.2		0.7		1.9		2.8		4.3		3.8		4.3		3.6		3.0

		Реални разходи на едниница труд (БВП)		Real ULC (GDP)		растеж, %  [%, yoy]		-0.1		4.5		2.2				2.4		2.2		6.4		7.1		4.3		2.3		-0.6		3.1		-3.7		-2.7		-0.0

		Номинални разходи на единица труд (БВП)		Nominal ULC (GDP)		растеж, %  [%, yoy]		2.4		8.7		6.3				5.4		7.3		10.6		11.2		7.6		6.3		4.9		6.3		2.9		3.9		1.2

		—Инфлация		—Prices

		Индекс на потребителските цени		National index of consumer prices (CPI)		растеж, %  [%, yoy]		-0.8		2.1		2.8		3.1		1.7		2.3		1.6		2.7		2.0		2.6		3.5		3.1		3.3		3.3		2.7		3.1		1.4		1.7		1.9		2.6		2.3		1.9		1.3		1.4		2.1		2.5		3.0		2.8		1.8		2.0		2.2		2.0		2.6		3.2		3.5		3.5		3.6		3.7		3.1		2.7		3.0		3.2		3.6		3.7		3.5		2.8		2.9		2.9		2.3		2.4		3.0		3.8		4.2

		Хармонизиран индекс на потребителски цени		Harmonized index of consumer prices (HICP)		растеж, %  [%, yoy]		-1.3		1.2		2.6		2.5		0.8		1.4		0.9		1.7		1.6		2.4		3.6		3.0		2.5		2.8		2.2		2.3		0.4		0.9		1.0		1.7		1.4		1.1		0.6		0.7		1.3		1.5		1.9		1.8		1.3		1.5		1.9		1.7		2.3		3.0		3.6		3.7		3.6		3.6		3.0		2.3		2.3		2.4		2.8		3.1		2.9		2.3		2.6		2.5		1.6		1.6		2.2		3.1		3.4

		Цени на производител на вътрешния пазар		Producer price index, domestic market		растеж, %  [%, yoy]		-2.9		4.2		4.1		3.8		2.3		3.4		5.7		5.5		4.9		4.8		3.2		3.4		3.2		1.7		2.1		1.0		1.9		2.9		2.1		3.9		3.5		2.7		5.3		5.9		6.0		5.5		5.8		5.1		5.6		4.4		4.8		3.8		4.8		5.7		3.4		3.1		3.1		3.9		3.5		2.9		2.1		4.1		4.1		4.0		3.4		2.6		3.9		4.5		4.5		3.8		4.0		4.5

		Цени на производител на международния пазар		Producer price index, non-domestic market		растеж, %  [%, yoy]		-3.5		6.0		3.9		2.0		9.7		5.6		4.7		4.6		0.6		5.7		5.4		3.8		3.4		3.4		4.3		4.1		9.0		11.9		8.1		8.4		4.5		3.7		3.5		5.5		5.3		5.8		5.7		2.3		2.0		-0.5		0.3		1.6		7.1		8.3		6.8		5.0		4.5		5.3		3.4		2.4		0.6		3.5		5.5		4.7		1.9		-1.5		1.7		2.0		2.5		0.0		1.0		2.1

		—Консолидиран бюджет (с натрупване)		—Consolidated fiscal program (cummulative)

		Приходи и помощи		Revenue and grants		млн. лв.  [BGN mln]		33,959		35,317		39,651				8,838		17,483		26,152		35,316		9,220		19,210		29,164		39,651		10,858		22,286		32,799				3,339		5,732		8,837		12,017		14,716		17,482		20,478		23,285		26,151		29,167		31,903		35,315		3,706		6,212		9,219		12,971		15,978		19,210		22,547		25,976		29,162		32,613		35,810		39,646		3,718		7,220		10,858		15,176		18,720		22,286		25,980		29,306		32,798		36,318		39,854		44,049

		Общо разходи		Total expenses		млн. лв.  [BGN mln]		32,491		34,471		39,516				7,781		15,737		23,732		34,471		8,628		17,497		26,501		39,516		9,054		19,063		31,535				2,455		4,900		7,779		10,426		13,033		15,735		18,506		21,133		23,731		26,673		29,518		34,470		2,544		5,460		8,626		11,652		14,557		17,496		20,533		23,588		26,498		29,769		32,913		39,509		2,712		5,706		9,051		12,476		15,694		19,061		22,756		28,193		31,533		35,236		38,553		45,197

		Вноска в бюджета на ЕС		Contribution to EU budget		млн. лв.  [BGN mln]		859		888		1,083				214		488		677		888		308		576		823		1,083		466		718		998				71		154		214		286		364		488		560		607		677		746		816		888		84		220		308		390		457		576		654		738		823		910		994		1,083		149		372		466		537		599		718		812		904		998		1,091		1,136		1,193

		Касов дефицит (-) / излишък (+)		Cash deficit (-) / surplus (+)		млн. лв.  [BGN mln]		1,468		846		135				1,058		1,746		2,420		846		592		1,713		2,663		135		1,804		3,223		1,264				884		832		1,058		1,591		1,683		1,747		1,972		2,151		2,421		2,493		2,386		845		1,162		752		593		1,319		1,422		1,714		2,015		2,388		2,665		2,844		2,897		137		1,006		1,513		1,807		2,700		3,026		3,225		3,224		1,113		1,264		1,083		1,301		-1,148

						% от БВП  [% of GDP]		1.5		0.8		0.1				1.0		1.7		2.4		0.8		0.5		1.6		2.4		0.1		1.5		2.7		1.1				0.9		0.8		1.0		1.6		1.6		1.7		1.9		2.1		2.4		2.4		2.3		0.8		1.1		0.7		0.5		1.2		1.3		1.6		1.8		2.2		2.4		2.6		2.6		0.1		0.8		1.3		1.5		2.3		2.6		2.7		2.7		0.9		1.1		0.9		1.1		-1.0

		Държавен и държавногарантиран дълг		Government and government guaranteed debt		млн. лв.  [BGN mln]		27,424		25,531		23,942				26,886		27,212		25,479		25,531		24,429		24,250		24,153		23,942		22,966		23,086		23,646				27,041		26,739		26,886		26,911		27,028		27,212		25,492		25,457		25,479		25,539		25,518		25,531		24,461		24,463		24,429		24,389		24,344		24,250		24,242		24,219		24,153		23,942		23,980		23,942		23,197		22,985		22,966		22,935		22,882		23,086		23,488		23,676		23,646		23,680		23,820		23,755

						% от БВП  [% of GDP]		28.8		25.0		21.8				26.3		26.6		24.9		25.0		22.3		22.1		22.0		21.8		19.4		19.5		19.9				26.4		26.1		26.3		26.3		26.4		26.6		24.9		24.9		24.9		25.0		24.9		25.0		22.3		22.3		22.3		22.2		22.2		22.1		22.1		22.1		22.0		21.8		21.9		21.8		19.6		19.4		19.4		19.3		19.3		19.5		19.8		20.0		19.9		20.0		20.1		20.0

		Фискален резерв		Fiscal reserve		млн. лв.  [BGN mln]		12,883		10,289		9,365				12,574		13,174		11,867		10,289		10,149		10,831		11,213		9,365		10,333		11,668		10,138				13,842		13,583		12,574		13,168		12,820		13,174		11,698		11,632		11,867		12,013		11,916		10,289		11,186		10,687		10,149		10,749		10,413		10,831		10,803		10,860		11,213		11,128		11,306		9,365		10,518		10,417		10,333		10,618		11,308		11,668		12,356		10,341		10,138		10,213		10,545		8,768

						% от БВП  [% of GDP]		13.5		10.1		8.5				12.3		12.9		11.6		10.1		9.3		9.9		10.2		8.5		8.7		9.8		8.5				13.5		13.3		12.3		12.9		12.5		12.9		11.4		11.4		11.6		11.7		11.6		10.1		10.2		9.7		9.3		9.8		9.5		9.9		9.8		9.9		10.2		10.1		10.3		8.5		8.9		8.8		8.7		9.0		9.5		9.8		10.4		8.7		8.5		8.6		8.9		7.4

		—Финансов сектор		—Financial sector

		Международни резерви		BNB International reserves		млн. eвро  [EUR mln]		23,899		23,662		25,072		24,836		24,044		23,970		24,551		23,662		22,606		23,510		24,540		25,072		25,026		25,183		25,258		24,836		23,128		23,849		24,044		23,634		23,666		23,970		23,729		24,444		24,551		22,230		22,198		23,662		22,264		22,215		22,606		22,518		22,825		23,510		23,731		23,960		24,540		24,137		24,161		25,072		24,398		24,767		25,026		24,813		24,837		25,183		25,509		24,758		25,258		24,719		24,956		24,836

		Покритие на паричната база 		Monetary base coverage 		%		163.4		156.4		150.5		149.6		163.0		168.4		161.2		156.4		158.6		158.7		160.1		150.5		155.2		162.9		159.4		149.6		168.9		165.1		163.0		167.5		166.6		168.4		162.4		160.3		161.2		173.2		172.0		156.4		161.8		162.7		158.6		161.4		160.6		158.7		158.6		160.7		160.1		162.2		163.0		150.5		154.1		156.2		155.2		156.3		158.2		162.9		165.3		160.2		159.4		158.8		159.7		149.6

		Покритие на вноса		Coverage of import with FX reserves		месеци  [months]		10.0		8.6		8.6				9.6		9.3		9.3		8.6		8.1		8.3		8.4		8.6		8.4		8.6		8.7				9.5		9.7		9.6		9.4		9.3		9.3		9.1		9.3		9.3		8.3		8.2		8.6		8.0		8.0		8.1		8.0		8.1		8.3		8.2		8.3		8.4		8.2		8.2		8.6		8.3		8.4		8.4		8.4		8.4		8.6		8.7		8.5		8.7		8.6		8.8

		Покритие на краткосрочния външен дълг		Coverage of short-term external debt		%		308.4		294.7		311.9				305.9		293.2		310.3		294.7		278.9		292.3		297.3		311.9		295.6		303.7		303.9				304.6		310.2		305.9		288.8		290.2		293.2		302.1		315.9		310.3		289.3		282.4		294.7		279.0		281.0		278.9		280.8		289.4		292.3		293.3		292.7		297.3		293.2		289.1		311.9		297.0		300.2		295.6		291.7		298.5		303.7		302.9		298.2		303.9		294.5		297.3

		Паричен агрегат М1		Money M1 (Narrow money)		растеж, %  [%, yoy]		13.5		16.9		12.2		15.5		17.7		15.2		16.3		16.9		17.2		15.8		13.5		12.2		14.3		12.5		12.8		15.5		14.3		14.7		17.7		16.4		16.9		15.2		14.6		16.2		16.3		16.2		15.0		16.9		16.9		17.6		17.2		15.7		15.6		15.8		15.7		14.0		13.5		14.8		14.5		12.2		13.5		14.1		14.3		15.6		13.5		12.5		12.7		12.0		12.8		12.9		13.6		15.5

		Паричен агрегат М3		Money M3 (Broad money)		растеж, %  [%, yoy]		7.6		7.7		8.8		9.9		8.5		7.0		8.2		7.7		8.4		9.9		9.2		8.8		10.4		7.8		8.3		9.9		7.6		7.3		8.5		7.6		8.0		7.0		6.9		7.7		8.2		8.2		7.0		7.7		7.7		8.1		8.4		8.2		8.8		9.9		10.4		9.5		9.2		9.7		9.3		8.8		10.0		10.4		10.4		11.1		9.1		7.8		7.9		7.7		8.3		8.5		9.3		9.9

		Депозити		Deposits		растеж, %  [%, yoy]		6.8		7.1		8.7		9.8		7.6		6.0		7.5		7.1		7.8		9.6		8.8		8.7		10.5		7.5		8.0		9.8		6.8		6.2		7.6		6.8		7.1		6.0		6.0		6.8		7.5		7.6		6.3		7.1		7.1		7.7		7.8		7.7		8.3		9.6		10.1		9.3		8.8		9.6		9.2		8.7		10.0		10.4		10.5		11.3		9.0		7.5		7.7		7.3		8.0		8.0		9.0		9.8

		Кредит към частния сектор4		Credit to private sector4		растеж, %  [%, yoy]		1.5		4.7		8.4		9.3		3.8		4.2		4.9		4.7		5.6		6.8		7.4		8.4		7.8		6.8		7.1		9.3		3.1		3.4		3.8		4.3		4.6		4.2		4.5		4.6		4.9		4.2		4.2		4.7		4.8		5.0		5.6		6.6		6.6		6.8		7.1		7.6		7.4		7.9		8.2		8.4		8.5		8.7		7.8		6.9		7.1		6.8		6.5		6.0		7.1		7.3		9.0		9.3

		Кредит към нефинансовите предприятия		Credit to non-financial enterprises		растеж, %  [%, yoy]		0.1		1.6		5.4		5.9		2.3		1.9		2.8		1.6		2.5		3.8		4.1		5.4		5.3		4.6		4.8		5.9		1.3		1.6		2.3		3.0		3.1		1.9		2.6		2.6		2.8		1.3		1.1		1.6		1.8		2.2		2.5		3.1		3.1		3.8		3.5		4.3		4.1		4.9		5.5		5.4		5.8		6.2		5.3		4.8		4.8		4.6		4.3		3.3		4.8		5.2		5.4		5.9

		Кредит за домакинствата4		Credit to households4		растеж, %  [%, yoy]		2.0		6.0		11.2		9.5		4.6		6.0		6.0		6.0		6.3		9.2		9.7		11.2		11.0		8.1		9.1		9.5		4.0		4.5		4.6		5.2		5.8		6.0		5.5		5.7		6.0		6.3		6.3		6.0		6.1		6.1		6.3		9.1		8.9		9.2		10.0		10.2		9.7		10.0		10.0		11.2		10.8		10.7		11.0		7.9		8.0		8.1		8.7		8.8		9.1		9.4		9.5		9.5

		Лихвен процент по кредити4,5		Interest rate on credits4,5		%		5.5		4.7		4.6		4.3		5.1		4.9		4.6		4.4		4.6		4.7		4.6		4.3		4.6		4.4		4.2		3.9		4.9		5.2		5.3		4.9		5.1		4.7		4.6		4.6		4.7		4.1		4.6		4.5		4.6		4.6		4.6		4.6		4.9		4.7		4.9		4.4		4.6		4.7		4.3		4.0		4.6		4.6		4.7		4.4		4.7		4.1		4.3		4.5		3.9		3.9		3.7		3.9

		Лихвен процент по депозити6		Interest rate on deposits6		%		0.6		0.3		0.3		0.3		0.4		0.3		0.3		0.2		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4		0.3		0.4		0.3		0.2		0.3		0.2		0.2		0.3		0.3		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.6		0.2		0.2		0.4		0.2		0.2		0.4		0.2		0.3

		ГПР7, потребителски кредити		APRC7, consumer loans		%		0.0		10.2		10.3		10.2		10.2		9.7		10.2		10.8		10.0		10.3		10.6		10.3		9.8		9.7		10.0		10.4		10.4		10.3		9.8		10.1		9.4		9.5		10.3		10.2		10.3		10.3		10.5		11.5		10.3		9.9		9.7		10.7		10.0		10.2		10.9		11.1		10.9		10.6		10.7		11.3		10.5		9.9		9.9		10.1		10.0		9.8		10.2		10.4		10.0		10.0		10.2		10.9

		ГПР7, жилищни кредити		APRC7, mortgages		%		0.0		4.4		3.9		3.5		4.7		4.5		4.3		4.2		4.1		3.9		3.9		3.6		3.7		3.5		3.5		3.4		4.9		4.7		4.6		4.6		4.4		4.3		4.3		4.4		4.3		4.3		4.2		4.0		4.1		4.1		4.0		3.9		3.8		4.0		3.9		4.0		3.8		3.6		3.6		3.6		3.7		3.7		3.6		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.4		3.4		3.4		3.3

		Валутен курс BGN/USD		Exchange rate BGN/USD		края на периода  [eop]		1.86		1.63		1.71		1.74		1.83		1.71		1.66		1.63		1.59		1.68		1.69		1.71		1.74		1.72		1.80		1.74		1.82		1.85		1.83		1.79		1.74		1.71		1.67		1.65		1.66		1.68		1.65		1.63		1.57		1.60		1.59		1.62		1.67		1.68		1.67		1.68		1.69		1.73		1.72		1.71		1.70		1.71		1.74		1.74		1.75		1.72		1.75		1.77		1.80		1.75		1.78		1.74		1.77

						средно за периода [per. av.]		1.77		1.74		1.66		1.75		1.84		1.78		1.67		1.66		1.59		1.64		1.68		1.71		1.72		1.74		1.76		1.77		1.84		1.84		1.83		1.82		1.77		1.74		1.70		1.66		1.64		1.66		1.67		1.65		1.60		1.58		1.59		1.59		1.66		1.67		1.67		1.69		1.68		1.70		1.72		1.72		1.71		1.72		1.73		1.74		1.75		1.73		1.74		1.76		1.78		1.77		1.77		1.76		1.76

		—Външен дълг 		—Еxternal Debt

		Брутен външен дълг (БВД)		Gross external debt (GED)		млн. лв.  [BGN mln]		34,655		34,211		33,156				34,836		34,934		34,123		34,211		34,015		34,288		34,471		33,156		33,996		33,989		34,301				34,553		34,654		34,836		35,066		34,994		34,934		34,200		34,051		34,123		33,855		34,002		34,211		34,167		34,134		34,015		34,020		34,101		34,288		34,455		34,699		34,471		34,383		34,090		33,156		33,446		33,626		33,996		33,947		33,871		33,989		34,460		34,257		34,301		34,498		34,552

						% от БВП  [% of GDP]		71.3		65.4		59.1				66.6		66.8		65.2		65.4		60.6		61.1		61.5		59.1		56.1		56.0		56.6				66.1		66.2		66.6		67.0		66.9		66.8		65.4		65.1		65.2		64.7		65.0		65.4		60.9		60.9		60.6		60.7		60.8		61.1		61.4		61.9		61.5		61.3		60.8		59.1		55.1		55.4		56.1		56.0		55.8		56.0		56.8		56.5		56.6		56.9		57.0

		Държавно управление		General Government		% от БВП  [% of GDP]		13.9		10.9		9.9				12.5		12.2		11.5		10.9		10.1		10.1		10.0		9.9		9.0		8.9		9.0				12.9		12.6		12.5		12.4		12.3		12.2		11.6		11.6		11.5		11.3		11.0		10.9		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		10.0		10.0		9.9		9.9		9.1		9.1		9.0		8.9		8.9		8.9		9.0		8.9		9.0		8.9		9.0

		Банки		Banks		% от БВП  [% of GDP]		8.6		8.2		8.2				7.7		8.8		8.2		8.2		7.8		7.9		8.3		8.2		7.6		7.4		7.6				7.5		7.6		7.7		8.4		8.3		8.8		8.3		8.1		8.2		7.6		7.8		8.2		7.5		7.4		7.8		7.9		7.6		7.9		8.0		8.3		8.3		8.3		8.6		8.2		7.5		7.5		7.6		7.9		7.5		7.4		7.6		7.5		7.6		8.0		8.0

		Други сектори		Other sectors		% от БВП  [% of GDP]		22.7		21.1		18.7				21.6		21.2		21.0		21.1		19.5		19.4		19.6		18.7		17.9		17.9		17.7				21.4		21.4		21.6		21.7		21.7		21.2		21.0		20.8		21.0		21.3		21.4		21.1		19.7		19.6		19.5		19.3		19.5		19.4		19.5		19.5		19.6		19.6		18.8		18.7		17.6		17.7		17.9		18.0		17.9		17.9		17.9		17.8		17.7		17.8		17.8

		Вътрешнофирмени заеми		Intercompany lending		% от БВП  [% of GDP]		26.0		25.2		22.4				24.8		24.5		24.6		25.2		23.4		23.8		23.6		22.4		21.6		21.8		22.3				24.4		24.7		24.8		24.5		24.6		24.5		24.5		24.6		24.6		24.5		24.7		25.2		23.6		23.8		23.4		23.4		23.7		23.8		23.8		24.0		23.6		23.4		23.5		22.4		20.9		21.2		21.6		21.3		21.5		21.8		22.3		22.2		22.3		39.0		39.0

		Нетен външен дълг		Net external debt		% от БВП  [% of GDP]		5.0		3.2		-3.6				5.8		5.8		2.4		3.2		2.6		2.4		-0.9		-3.6		-3.1		-3.5		-4.0				4.7		4.2		5.8		6.3		6.0		5.8		4.3		2.4		2.4		2.8		3.5		3.2		3.0		2.7		2.6		3.0		2.9		2.4		1.0		0.0		-0.9		-1.4		-1.4		-3.6		-2.6		-3.5		-3.1		-3.1		-3.0		-3.5		-4.3		-3.7		-4.0		-4.0		-3.0

		Краткосрочен БВД		Short term GED		% от БВД  [% of GED]		22.4		23.5		24.2				22.6		23.4		23.2		23.5		23.8		23.5		23.9		24.2		24.9		24.4		24.2				22.0		22.2		22.6		23.3		23.3		23.4		23.0		22.7		23.2		22.7		23.1		23.5		23.4		23.2		23.8		23.6		23.1		23.5		23.5		23.6		23.9		23.9		24.5		24.2		24.6		24.5		24.9		25.1		24.6		24.4		24.4		24.2		24.2		24.3		24.3

		—Платежен баланс8		—Balance of payments8

		Текуща сметка		Current account		млн. eвро  [EUR mln]		1,551		1,825		3,002				25		400		2,064		-664		4		385		2,409		205		599		1,665		2,813				-39		251		-188		-145		132		413		1,013		672		380		-66		-170		-428		-151		188		-33		13		81		290		1,002		1,023		384		53		140		11		168		350		82		160		465		1,040		941		1,129		743		395		410

		Текуща сметка, плъзгаща се база		Current account (moving average)		% от БВП  [% of GDP]		3.2		3.5		5.4				3.2		2.7		3.9		3.5		3.3		3.2		3.9		5.4		5.9		8.0		8.7				2.8		3.5		3.0		2.9		3.1		2.6		3.4		3.7		3.8		3.9		3.5		3.5		3.1		2.9		3.2		3.5		3.4		3.2		3.2		3.8		3.8		4.0		4.6		5.4		5.5		5.7		5.9		6.2		6.8		8.0		8.6		8.8		9.4		10.0		10.5

		Търговски баланс		Trade balance		млн. eвро  [EUR mln]		-984		-766		-1,858				-254		-171		231		-572		-507		-585		-169		-596		-330		31		323				-76		-13		-165		-191		-34		54		161		-73		143		-58		-119		-394		-174		-207		-126		-179		-235		-171		-84		-22		-62		-213		-166		-217		-34		-172		-124		-5		-58		94		14		166		142		79		62

		Търговски баланс, плъзгаща се база		Trade balance (moving average)		% от БВП  [% of GDP]		-2.0		-1.5		-3.3				-1.9		-1.7		-1.1		-1.5		-1.8		-2.6		-3.3		-3.4		-2.8		-1.8		-0.9				-2.0		-1.8		-1.8		-2.0		-1.8		-1.6		-1.3		-1.2		-1.1		-0.9		-1.0		-1.5		-1.5		-1.9		-1.8		-1.8		-2.2		-2.6		-3.0		-2.9		-3.3		-3.5		-3.6		-3.3		-2.8		-2.8		-2.8		-2.5		-2.2		-1.8		-1.6		-1.3		-0.9		-0.5		-0.1

		Износ, f.o.b.		Export, f.o.b.		млн. eвро  [EUR mln]		23,104		26,950		27,744				6,264		6,637		7,017		7,032		6,407		6,764		7,266		7,307		7,023		7,049		7,491				1,893		2,047		2,324		1,995		2,281		2,361		2,392		2,268		2,357		2,480		2,448		2,104		2,185		1,944		2,278		2,155		2,187		2,422		2,553		2,337		2,376		2,709		2,506		2,091		2,328		2,308		2,387		2,345		2,389		2,316		2,660		2,394		2,437		2,689		2,590

						растеж, %  [%, yoy]		5.4		16.6		2.9				22.5		18.2		15.4		11.7		2.3		1.9		3.6		3.9		9.6		4.2		3.1				15.1		22.0		29.8		9.0		27.6		18.2		16.7		14.5		14.9		17.2		14.0		3.6		15.4		-5.0		-2.0		8.0		-4.1		2.6		6.7		3.1		0.8		9.2		2.4		-0.6		6.5		18.7		4.8		8.8		9.2		-4.4		4.2		2.4		2.6		-0.7		3.3

		Внос, f.o.b.		Import, f.o.b.		млн. eвро  [EUR mln]		24,088		27,716		29,602				6,518		6,808		6,786		7,604		6,914		7,350		7,436		7,903		7,353		7,018		7,169				1,968		2,061		2,490		2,186		2,315		2,307		2,231		2,341		2,214		2,538		2,567		2,499		2,359		2,151		2,405		2,333		2,423		2,593		2,637		2,360		2,439		2,922		2,673		2,308		2,362		2,480		2,511		2,350		2,447		2,221		2,646		2,228		2,295		2,610		2,528

						растеж, %  [%, yoy]		29.0		15.1		6.8				20.0		16.2		10.7		14.0		6.1		8.0		9.6		3.9		6.3		-4.5		-3.6				20.4		14.3		24.9		15.7		20.1		13.1		8.8		10.9		12.4		12.2		15.5		14.3		19.8		4.4		-3.4		6.8		4.7		12.4		18.2		0.8		10.2		15.1		4.1		-7.6		0.1		15.3		4.4		0.7		1.0		-14.3		0.3		-5.6		-5.9		-10.7		-5.4

		Услуги - нето		Services - net		млн. евро [EUR mln]		3410		3053		3561				404		704		1,775		170		196		779		2,041		545		447		949		2,028				166		119		118		81		149		474		697		745		333		92		52		26		56		70		70		90		194		495		775		834		432		178		222		145		152		139		156		155		251		543		747		851		430		225		226

		Първичен доход		Primary Income Balance		млн. евро [EUR mln]		-2460		-2316		-652				-661		-562		-549		-545		-207		-226		-146		-74		-65		-18		-0				-219		-227		-215		-195		-178		-188		-173		-190		-186		-170		-186		-190		-74		-73		-59		-29		-39		-159		-49		-50		-48		-13		-24		-37		19		-48		-36.5		-111.6		60.3		33.0		18.6		-9.3		-9.7		33.6		39.1

		Вторичен доход		Secondary Income Balance		млн. евро [EUR mln]		1585		1854		1952				536		429		606		283		522		417		684		329		547		703		462				89		372		74		161		195		73		327		189		89		70		82		131		42		397		83		131		161		125		360		261		62		101		108		121		30		431		86		120		212		371		161		120		181		57		84

		Капиталова сметка		Capital account		млн. евро [EUR mln]		1,071		530		602				114		81		144		192		2		193		249		158		193		238		254				79		3		32		8		35		38		80		47		17		41		52		99		16		-18		3		66		35		92		58		135		56		76		61		22		61		91		42		86		92		60		135		52		67		46		97

		Финансова сметка		Financial account		млн. евро [EUR mln]		978		2,423		1,883				-197		489		1,466		665		1,509		-51		373		53		771		456		1,966				734		-655		-275		266		392		-169		1,035		164		267		2,257		-256		-1,336		1,321		486		-298		200		160		-411		367		214		-209		582		-346		-183		697		202		-128		-115		371		199		114		1,808		44		493		-676

		Нетни преки чуждестранни инвестиции		Net Foreign Direct Investments		млн. евро [EUR mln]		-558		-1,313		-313				-265		-112		-77		-859		118		-68		-133		-229		14		-346		-190				-106		-219		59		34		-18		-128		-55		-121		99		-214		-227		-418		-147		-24		289		-35		-50		16		-88		-206		162		-93		-138		2		183		-159		-10		-135		-77		-135		-334		64		81		-140		-33

		Нетни портфейлни инвестиции		Net Portfolio Investments		млн. евро [EUR mln]		-630		2,615		1,466				430		269		624		1,293		362		266		175		662		257		361		347				143		36		252		-120		226		162		343		45		236		661		354		277		66		258		38		504		-59		-180		-61		118		118		128		416		119		-41		76		221		76		-2		287		-64		200		211		153		193

		Други нетни инвестиции		Other Investments - net		млн. евро [EUR mln]		2,183		1,145		686				-367		366		913		233		979		-286		327		-334		529		474		1,785				697		-465		-600		363		216		-213		761		266		-113		1,792		-375		-1,184		1,399		203		-623		-295		256		-247		532		304		-509		539		-602		-271		590		277		-339		-59		464		69		507		1,548		-270		497		-861

		Промяна в международните резерви на БНБ		Change in BNB reserve assets		млн. евро [EUR mln]		3,467		-99		1,362				77		96		597		-869		-1,035		892		1,122		383		-133		33		-186				-773		612		238		-379		94		381		-209		681		126		-2,339		-3		1,473		-1,359		-76		399		-101		260		733		288		231		604		-493		34		843		-715		350		232		-192		-13		239		255		-901		460		-416		273



		Забележкa:						Notes:

		* 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 2017 г. - 102 307.9 млн.лв., 
за 2018 г. - 109 694.8 млн.лв., както и прогнозни данни на МФ за 2019 г. - 118 624.6 млн. лв.;						Ratios to GDP are calculated using GDP data as follows: for 2017 - BGN 102 307.9 mln, for 2018 - BGN 109 694.8 mln and MF projections for 2019 - BGN 118 624.6 mln;

		1. Растежи при съпоставими цени от 2015 г., неизгладени данни;						1. Growth rates derived from chain-linked (2015) level series, not seasonally adjusted data;

		2. Неизгладени данни;						2. Not seasonally adjusted data;

		3. Дефлирани с ХИПЦ;						3. HICP deflated;

		4. За периода август 2018 г. - август 2019 г. са извършени ревизии на данните за кредитите, свързани с целта им на използване и за февруари 2018 г. - май 2019 г. ревизиите са свързани с
качеството на кредитите. 						4. Data on purpose of the loans has been revised for August 2018 – August 2019 and data on loans quality - for February 2018 – May 2019.

		5. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност;						5. Weighted average interest rate on new credit to households, NPISHs and non-financial companies by type, currency and maturity;

		6. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност;						6. Weighted average interest rate on new time deposits of households, NPISHs and non-financial companies by type, currency and maturity;

		7. Годишен процент на разходите по новоотпуснати кредити за домакинства по оригинален матуритет, претеглен по валута и срочност;						7. Annual Percentage Rate of Charge on new loans to households by original maturity, weighted by currency and maturity;

		8. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция.						8. Analytical presentation (BPM6).
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