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▌ Брутен вътрешен  
продукт 

БВП нарасна с 2.9% на годишна база 

през четвърто тримесечие и с реви-

зираните данни за първите три три-

месечия на годината растежът за ця-

лата 2019 г. достигна 3.4%. Послед-

ното тримесечие се характеризираше с 

високо увеличение на инвестициите в 

основен капитал (5.6%), дължащо се 

най-вече на публичните капиталови 

разходи. Публичното потребление 

също допринесе съществено с 1.3 пр.п. 

Силният растеж на частното потребле-

ние се запази, макар и с по-бавен темп 

в сравнение с предходните две триме-

сечия. Както износът, така и вносът, на-

маляха на годишна база, с което прино-

сът на нетния износ беше почти неутра-

лен. 

Растежът на брутната добавена стой-

ност се понижи леко до 2.7% на годишна 

база през четвърто тримесечие, при 

средно 3% за деветмесечието. Забавя-

нето се дължеше на по-ниския принос 

на услугите, тъй като добавената стой-

ност в търговия, транспорт, хотели-

ерство и ресторантьорство намаля с 

2.2%. За разлика от тях, растежът в про-

мишлеността се ускори до 5.8% и 

беше основният двигател на общото 

увеличение. 

▌ Краткосрочна  
бизнес статистика 

През януари краткосрочните индика-

тори отчетоха по-неблагоприятно 

развитие. Промишленото производс-

тво се понижи, поради намалено произ-

водството на енергийни стоки. Оборо-

тът от продажби за износ на тези про-

дукти също намаля. В същото време 

оборотът на вътрешния пазар се по-

виши, подкрепен от по-високите про-

дажби на продукти за междинно потреб-

ление и потребителски недълготрайни 

стоки. Нарастването на оборота в тър-

говията на дребно се забави, поради на-

маляване на продажбите на храни. На-

растването на индекса на строителната 

продукция също бе с по-ниски темпове. 

През февруари общият показател за 

бизнес климат намаля, докато дове-

рието на потребителите продължи да 

се подобрява. По-ниската стойност 

при бизнес климата се дължеше на вло-

шените оценки за текущото състояние 

на предприятията във всички сектори. В 

същото време очакванията бяха бла-

гоприятни, с изключение на тези в сек-

тора на услугите, където анкетираните 

бяха по-резервирани. 

▌ Пазар на труда и  
производителност 

През четвъртото тримесечие на 

2019 г. увеличението на заетите в 

селското стопанство допринесе за 

значителното повишение на общата 

заетост в страната от 1% на годишна 

база, но се отрази и в забавяне на 

растежа на производителността на 

труда до 1.8%. В условията на посто-

янно нарастване на БДС в селското 

стопанство от над 4% за трето по-

редно тримесечие и ръст на заетите от 

3.4%, след продължителна тенденция 

на спад от началото на 2018 г. насам, 

производителността на труда в сектора 

се повиши едва с 0.8%. Последното бе 

обусловено от високия дял на самонае-

тите (над 81%), които като цяло са по-

малко производителни, в сравнение с 

фирмите наемащи трудов ресурс. За 

разлика от селското стопанство, в ин-

дустрията и услугите динамиката на 

производителността на труда остана 

водеща за увеличението на новосъзда-

дения доход. Изключения бяха строи-

телството, създаване и разпростра-

нение на информация, и финансови и 

застрахователни дейности, които 

бяха сред отраслите с най-висок растеж 

на заетите – между 3.6 и 7.3%. 

Динамиката на номиналните разходи 

за труд на единица продукция (РТЕП) 

слабо се ускори до 3.3% на годишна 

база през четвъртото тримесечие. 

Номиналният растеж на компенсацията 

на един нает възлезе на 5.3%, като тем-

път на изменение на показателя бе 

2.8% в услугите и 11.3% в индустри-

ята. Като цяло динамиката на доходите 

в услугите изпревари слабо произво-

дителността на труда и обуслови 2% на-

 Граф. 1   Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 Граф. 2   Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

 Граф. 3   Растеж на БДС по фактори на труд 

     (%) 

 
* От БДС не е изваден условно начисленият наем на 
лицата, живеещи в собствени жилища. 

Източник: НСИ, МФ 

 Граф. 4   Приноси за растежа на компенса-
цията на един нает по икономически сектори 
и динамика на номиналните РТЕП 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 
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растване на номиналните РТЕП, но от-

рицателният принос на агрегираната 

дейност търговия, транспорт, хоте-

лиерство и ресторантьорство про-

дължи да се задълбочава. Огранича-

ване на растежа на показателя беше от-

четено и в индустрията, което се обус-

лови изцяло от промишлеността. Ус-

коряването на производителността на 

труда и забавянето на компенсацията 

на един нает доведоха до по-благопри-

ятното развитие на номиналните РТЕП 

в промишлеността. Последните се по-

вишиха с 1.7% на годишна база, дости-

гайки най-ниския си растеж от средата 

на 2015 г. В строителството както до-

ходите от труд, така и номиналните 

РТЕП продължиха да нарастват с дву-

цифрени темпове.  

▌ Инфлация 

През февруари общото равнище на 

потребителските цени остана непро-

менено спрямо януари.  В рамките на 

основните групи, цените на хранител-

ните стоки се увеличиха с 0.4%, а услу-

гите отчетоха спад от 0.1%. Цените на 

енергийните стоки останаха непроме-

нени спрямо предходния месец. 

Инфлацията на годишна база се за-

бави, поради по-ниските темпове при 

храните и енергийните стоки. Инфла-

цията за февруари спрямо съответния 

месец на предходната година намаля 

до 3.1%, спрямо 3.4% през януари. Ба-

зисната инфлация беше 2.6%, което е 

увеличение от 0.1 пр.п., в сравнение с 

януари. От нейните два компонента при 

услугите имаше леко увеличение в це-

ните, включително и тези по общест-

вено хранене. Неенергийните промиш-

лени стоки, при които през предходния 

месец бе отчетен лек спад на годишна 

база, през февруари останаха без изме-

нение. 

▌ Външен сектор 

Излишъкът по текущата сметка дос-

тигна 9.7% от БВП през 2019 г., което 

е почти двукратно увеличение 

спрямо салдото от 5.4% през 2018 г. 

Търговският дефицит нарасна през де-

кември, като ръстът на вноса (с 4.3% на 

годишна база) изпревари този на из-

носа (1.3%). Вносът на услуги намаля с 

5.9%, главно поради по-ниски разходи 

за транспортни, застрахователни и 

пенсионни услуги. Понижение бе регис-

трирано и при износа (с 5.3%), вследст-

вие на по-ниски приходи от застрахова-

телни услуги. Въпреки това, за цялата 

2019 г. приходите от чуждестранни ту-

ристи нараснаха с 0.6%, като общите 

посещения на туристи от ЕС (вкл. от 

Обединеното кралство) се увеличиха с 

1.7%, докато тези от държави извън ЕС 

– с 0.3%. Сред отделните страни, нарас-

тване на броя на туристите се наблю-

дава от Украйна (с 24.9%), Гър-

ция (26.5%) и ОК (24.4%). По-малко са 

посещенията от Германия (с 12.3%), Ру-

сия (13.7%) и Румъния (7.2%). 

Към края на декември 2019 г. брутният 

външен дълг намаля с 2.9 пр.п. на го-

дишна база до 56.2% от БВП. Най-го-

лямо подобрение бе отчетено при сек-

тор Държавно управление, където дъл-

гът намаля до 9% от БВП в сравнение с 

9.9% в края от 2018 г. Нетният външен 

дълг се подобри допълнително, като ак-

тивите надминаха пасивите с 3.5% от 

БВП. 

▌ Финансов сектор 

През януари кредитът за частния сек-

тор продължи да се увеличава, но го-

дишният растеж леко се забави до 9% 

при 9.3% в края на 2019 г. Това се дъл-

жеше на по-ниския растеж при кредита 

за нефинансовите предприятия, 5.4% 

при 5.9% през предходния месец. В сег-

мента на домакинствата възходящата 

динамика на кредита се запази и расте-

жът се ускори до 10% при 9.5% месец 

по-рано. Годишният растеж на креди-

тите за потребление и за покупка на жи-

лища се повиши съответно до 11.2% и 

14.8%, в синхрон с подобрението на ин-

дикатора за доверието на потребите-

лите през януари. По отношение на ва-

лутната структура, кредитите в местна 

валута продължават да бъдат предпо-

читани спрямо тези в евро, като тенден-

цията е по-силно изразена при домакин-

ствата. При нефинансовите предприя-

тия валутната структура е по-скоро ба-

лансирана, с 48.4% дял на кредитите в 

други валути (като 46.7% са в евро). 

▌ Бюджетен сектор 

В края на януари  бе отчетен касов 

бюджетен излишък в размер на 0.7% 

от прогнозния БВП. Общо приходите и 

помощите нараснаха минимално с 1.5% 

на годишна база в резулатат на по-ви-

соките постъпления от социално- и 

здравноосигурителни вноски (27.1% от 

общите данъчни приходи) и от косвени 

данъци (57.9%). Повишението при пос-

тъпленията от непреки данъци бе в ре-

зултат на по-високите приходи от ак-

цизи, докато тези от ДДС намаляха в 

сравнение с нивото им през същия ме-

сец на предходната година. Преките да-

нъци (12.7% от общите) останаха близо 

до стойността от края на януари 2019 г. 

Неданъчните приходи и помощите бяха 

по-ниски. Разходите се повишиха с 

6.8% най-вече в резултат на по-висо-

ките плащания за персонал (27% от об-

щите) и капиталови разходи (почти 7% 

от общите при 4% година по-рано), до-

като лихвите и субсидиите намаляха. 

Почти половината от общите плащания 

са социалните разходи, вкл. стипендии. 

Държавният дълг намаля до 18.8% от 

прогнозирания БВП, при 19.5% година 

по-рано. 

 

Табл. Основни  
макроикономически  
показатели 

 Граф. 5   Инфлация (хармонизиран индекс 
на потребителските цени) 

(изменение на год. база, %) 

 
Източник: Евростат 

 Граф. 6   Пътувания на чуждестранни  
туристи в България 

(хил.)  

 
Източник: НСИ, МФ 

 Граф. 7   Кредит към нефинансови предпри-
ятия и домакинства, валутна 
структура в края на периода 

(%) 

 

* о- общо; ф - фирми; д - домакинства 

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		3.4		3.5		3.5		3.9		3.1		3.1		3.0		3.3		3.0		4.5		3.6		2.9		2.9

		     Потребление		Consumption		растеж, %  [%, yoy]		3.2		3.9		4.6		5.7		2.9		3.7		4.7		4.2		6.1		5.5		5.5		1.9		4.5		5.9		6.8		5.8

		     Брутообразуване в основен капитал		Gross fixed capital formation		растеж, %  [%, yoy]		-6.6		3.2		5.4		2.2		-1.4		6.4		0.5		5.7		9.7		5.8		1.9		5.5		0.2		0.9		0.9		5.6

		Износ		Export		растеж, %  [%, yoy]		8.6		5.8		1.7		1.9		8.7		4.7		6.3		3.8		2.0		0.3		-0.8		5.9		4.1		0.3		3.7		-0.3

		Внос		Import		растеж, %  [%, yoy]		5.2		7.4		5.7		2.4		8.5		6.6		6.5		8.2		6.8		7.1		5.2		3.9		2.8		1.2		6.3		-0.5

		Селско стопанство		Agriculture		растеж, %  [%, yoy]		7.7		9.0		-2.0		3.6		8.3		7.9		9.0		10.2		-1.5		-2.9		-1.7		-2.0		-1.0		4.5		4.0		4.2

		Индустрия без строителство		Idustry excl. Construction		растеж, %  [%, yoy]		7.3		3.3		-1.5		2.6		4.5		3.4		3.8		1.6		-0.6		-1.9		-1.4		-1.9		1.5		0.6		2.7		5.8

		Строителство		Construction		растеж, %  [%, yoy]		-7.3		4.5		1.4		3.4		8.2		10.0		3.5		-4.0		6.3		-1.8		-0.5		3.9		-1.9		6.6		3.2		5.3

		Услуги		Services		растеж, %  [%, yoy]		2.7		4.1		5.8		3.0		5.1		3.8		3.1		4.6		5.1		6.1		6.2		5.6		3.3		4.5		3.4		1.3

		     Корективи		Adjustments		растеж, %  [%, yoy]		5.6		-0.5		0.6		6.1		-6.7		-0.3		5.9		-2.0		-0.3		0.6		3.4		-1.5		16.7		3.4		3.2		3.9

		—Краткосрочна бизнес статистика2		—Short-term business statistics2

		Промишлено производство		Industrial production		растеж, %  [%, yoy]		2.7		3.4		0.3		0.6		3.9		4.9		3.5		1.6		1.2		0.7		0.2		-0.6		2.8		-0.2		-0.1		0.1		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		-1.6		-0.4		0.1		0.0		1.8		2.0		0.9		-2.5		1.9		1.1		-4.9		1.2		6.4		0.9		4.0		0.8		-5.0		0.7		-2.7		1.8		1.9		-1.8		0.3		-0.7

		Оборот в промишлеността		Industrial turnover		растеж, %  [%, yoy]		1.1		9.3		3.4		3.2		10.0		10.1		10.8		6.7		3.9		4.5		3.5		1.8		5.5		1.8		3.0		2.6		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		-0.1		2.4		3.6		3.1		6.6		4.6		2.1		3.7		8.4		0.3		-3.0		4.7		8.1		4.0		11.0		6.1		-10.1		4.1		1.9		2.9		3.1		0.8		4.1		5.6

		Оборот в промишлеността на вътрешния пазар		Domestic turnover		растеж, %  [%, yoy]		-1.8		4.9		6.3		2.3		1.9		5.0		7.7		5.2		7.3		8.7		5.0		4.7		1.0		1.1		4.9		2.3		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		4.5		9.1		7.9		7.6		10.7		7.2		3.3		4.4		9.4		2.8		2.1		1.7		3.8		-2.2		9.0		2.8		-7.7		5.4		2.9		6.5		1.5		1.3		3.9		12.3

		Оборот в промишлеността за износ		Foreign market turnover		растеж, %  [%, yoy]		5.2		15.1		0.2		4.4		21.6		16.6		14.8		8.7		0.3		-0.0		2.2		-1.5		11.6		2.7		0.5		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		8.6		14.0		12.5		13.8		10.8		-13.0		2.4		0.4		-1.5		5.2		0.1		4.3		-2.7

		Оборот в търговията на дребно		Retail trade turnover		растеж, %  [%, yoy]		6.1		5.4		3.3		3.3		6.8		5.2		4.4		5.5		1.7		4.3		3.1		4.1		2.9		1.9		4.1		4.1		6.7		5.3		8.3		3.0		8.1		4.4		4.3		5.1		3.9		5.6		5.6		5.4		3.3		1.2		0.8		3.7		4.7		4.4		3.3		3.5		2.3		4.3		6.0		2.3		4.7		1.6		2.3		2.4		1.7		1.6		5.2		3.3		3.8		2.6		3.3		6.2		3.2

		Строителна продукция		Construction output		растеж, %  [%, yoy]		-16.7		4.6		1.6		3.9		0.1		6.4		7.3		4.2		7.1		-0.5		-1.2		1.3		4.9		3.2		5.4		2.1		-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		8.5		5.1		8.1		2.9		-1.0		7.1		0.5		9.2		3.4		-1.2		4.4		1.7

		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		27.7

		  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		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		41.0

		  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		30.8

		  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		13.4

		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		-21.1

		—Пазар на труда		—Labour market

		Коеф. на икономическа активност (15+)		Participation rate (15+)		%  [level]		53.3		55.4		55.3		56.6		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		54.2		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		0.3		1.2		0.9		2.7		2.4		1.2		0.2		-0.9		-0.8		0.1		0.2		0.1		1.0

		Безработица (НРС)		Unemployment rate (LFS)		%  [level]		7.6		6.2		5.2		4.2		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		6.2

		Номинална работна заплата		Nominal wage		растеж, %  [%, yoy]		8.0		9.4		10.5		11.1		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		8.4		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		3.0		2.3		2.6		1.2		0.7		1.9		2.8		4.3		3.8		4.3		3.4		2.8		1.9

		Реални разходи на едниница труд (БВП)		Real ULC (GDP)		растеж, %  [%, yoy]		-0.1		4.5		2.2		-1.6		2.4		2.2		6.4		7.1		4.3		2.3		-0.6		3.1		-3.7		-2.5		0.3		-1.3

		Номинални разходи на единица труд (БВП)		Nominal ULC (GDP)		растеж, %  [%, yoy]		2.4		8.7		6.3		3.0		5.4		7.3		10.6		11.2		7.6		6.3		4.9		6.3		2.9		4.1		1.5		3.3

		—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		3.7

		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		3.1

		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		3.4		3.4		4.3		4.1		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		4.7

		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		3.2		1.7		2.1		1.0		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		3.7

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

		Приходи и помощи		Revenue and grants		млн. лв.  [BGN mln]		33,959		35,317		39,651		44,049		8,838		17,483		26,152		35,316		9,220		19,210		29,164		39,651		10,858		22,286		32,799		44,049		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		3,775

		Общо разходи		Total expenses		млн. лв.  [BGN mln]		32,491		34,471		39,516		45,199		7,781		15,737		23,732		34,471		8,628		17,497		26,501		39,516		9,054		19,063		31,535		45,199		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		2,896

		Вноска в бюджета на ЕС		Contribution to EU budget		млн. лв.  [BGN mln]		859		888		1,083		1,193		214		488		677		888		308		576		823		1,083		466		718		998		1,193		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		187

		Касов дефицит (-) / излишък (+)		Cash deficit (-) / surplus (+)		млн. лв.  [BGN mln]		1,468		846		135		-1,150		1,058		1,746		2,420		846		592		1,713		2,663		135		1,804		3,223		1,264		-1,150		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		879

						% от БВП  [% of GDP]		1.5		0.8		0.1		-1.0		1.0		1.7		2.4		0.8		0.5		1.6		2.4		0.1		1.5		2.7		1.1		-1.0		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		1

		Държавен и държавногарантиран дълг		Government and government guaranteed debt		млн. лв.  [BGN mln]		27,424		25,531		23,942		23,755		26,886		27,212		25,479		25,531		24,429		24,250		24,153		23,942		22,966		23,086		23,646		23,755		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		23,836

						% от БВП  [% of GDP]		28.8		25.0		21.8		20.0		26.3		26.6		24.9		25.0		22.3		22.1		22.0		21.8		19.4		19.5		19.9		20.0		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		19

		Фискален резерв		Fiscal reserve		млн. лв.  [BGN mln]		12,883		10,289		9,365		8,768		12,574		13,174		11,867		10,289		10,149		10,831		11,213		9,365		10,333		11,668		10,138		8,768		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		10,662

						% от БВП  [% of GDP]		13.5		10.1		8.5		7.4		12.3		12.9		11.6		10.1		9.3		9.9		10.2		8.5		8.7		9.8		8.5		7.4		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		8

		—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		24,794

		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		160

		Покритие на вноса		Coverage of import with FX reserves		месеци  [months]		10.0		8.6		8.6		8.7		9.6		9.3		9.3		8.6		8.1		8.3		8.4		8.6		8.4		8.6		8.7		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		8.7

		Покритие на краткосрочния външен дълг		Coverage of short-term external debt		%		308.4		294.7		311.9		297.3		305.9		293.2		310.3		294.7		278.9		292.3		297.3		311.9		295.6		303.7		303.9		297.3		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		294.8		296.6		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		34.5

		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		8.3

		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		7.8

		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		9.0

		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		5.4

		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		10.0

		Лихвен процент по кредити4,5		Interest rate on credit4,5		%		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		4.2

		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		0.2

		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		10.0

		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		3.3

		Валутен курс BGN/USD		Exchange rate BGN/USD		края на периода  [eop]		1.86		1.63		1.71		1.74		1.8294		1.7138		1.6566		1.6308		1.5874		1.6777		1.6896		1.7082		1.7408		1.7187		1.7962		1.7410		1.82		1.85		1.83		1.79		1.74		1.71		1.67		1.65		1.66		1.68		1.65		1.63		1.6		1.6		1.6		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.8		1.7		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.7		1.8		1.8

						средно за периода [per. av.]		1.77		1.74		1.66		1.75		1.8364		1.7784		1.6660		1.6610		1.5909		1.6412		1.6819		1.7140		1.7223		1.7398		1.7596		1.7664		1.84		1.84		1.83		1.82		1.77		1.74		1.70		1.66		1.64		1.66		1.67		1.65		1.6		1.6		1.6		1.6		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8

		—Външен дълг 		—Еxternal Debt

		Брутен външен дълг (БВД)		Gross external debt (GED)		млн. лв.  [BGN mln]		34,655		34,211		33,156		34,112		34,836		34,934		34,123		34,211		34,015		34,288		34,471		33,156		33,996		33,989		34,301		34,112		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		34,458		34,355		34,112

						% от БВП  [% of GDP]		71.3		65.4		59.1		56.2		66.6		66.8		65.2		65.4		60.6		61.1		61.5		59.1		56.0		56.0		56.5		56.2		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		56.0		55.9		55.8		56.0		56.8		56.5		56.5		56.8		56.6		56.2

		Държавно управление		General Government		% от БВП  [% of GDP]		13.9		10.9		9.9		9.0		12.5		12.2		11.5		10.9		10.1		10.1		10.0		9.9		9.0		8.9		9.0		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		9.0

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

		Други сектори		Other sectors		% от БВП  [% of GDP]		22.7		21.1		18.7		17.0		21.6		21.2		21.0		21.1		19.5		19.4		19.6		18.7		17.9		17.9		17.7		17.0		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		17.3		17.0

		Вътрешнофирмени заеми		Intercompany lending		% от БВП  [% of GDP]		26.0		25.2		22.4		22.2		24.8		24.5		24.6		25.2		23.4		23.8		23.6		22.4		21.6		21.8		22.3		22.2		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		22.2		22.3		22.2

		Нетен външен дълг		Net external debt		% от БВП  [% of GDP]		5.0		3.2		-3.6		-3.5		5.8		5.8		2.4		3.2		2.6		2.4		-0.9		-3.6		-3.1		-3.5		-4.0		-3.5		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		-4.1		-3.3		-3.5

		Краткосрочен БВД		Short term GED		% от БВД  [% of GED]		22.4		23.5		24.2		24.5		22.6		23.4		23.2		23.5		23.8		23.5		23.9		24.2		24.9		24.4		24.2		24.5		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		24.5		24.5

		—Платежен баланс8		—Balance of payments8

		Текуща сметка		Current account		млн. eвро  [EUR mln]		1,551		1,825		3,002		5,901		25		400		2,064		-664		4		385		2,409		205		599		1,665		2,813		824		-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		401		399		24

		Текуща сметка, плъзгаща се база		Current account (moving average)		% от БВП  [% of GDP]		3.2		3.5		5.4		9.7		3.2		2.7		3.9		3.5		3.3		3.2		3.9		5.4		5.9		8.0		8.7		9.7		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		7.9		8.1		8.7		9.3		9.7		9.7

		Търговски баланс		Trade balance		млн. eвро  [EUR mln]		-984		-766		-1,858		-128		-254		-171		231		-572		-507		-585		-169		-596		-330		31		323		-152		-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		58		-289

		Търговски баланс, плъзгаща се база		Trade balance (moving average)		% от БВП  [% of GDP]		-2.0		-1.5		-3.3		-0.2		-1.9		-1.7		-1.1		-1.5		-1.8		-2.6		-3.3		-3.4		-2.8		-1.8		-0.9		-0.2		-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		-0.2

		Износ, f.o.b.		Export, f.o.b.		млн. eвро  [EUR mln]		23,104		26,950		27,744		28,876		6,264		6,637		7,017		7,032		6,407		6,764		7,266		7,307		7,023		7,049		7,491		7312		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		2,504		2,119

						растеж, %  [%, yoy]		5.4		16.6		2.9		4.1		22.5		18.2		15.4		11.7		2.3		1.9		3.6		3.9		9.6		4.2		3.1		0.1		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		-0.1		1.3

		Внос, f.o.b.		Import, f.o.b.		млн. eвро  [EUR mln]		24,088		27,716		29,602		29,004		6,518		6,808		6,786		7,604		6,914		7,350		7,436		7,903		7,353		7,018		7,169		7464		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		2,446		2,408

						растеж, %  [%, yoy]		-1.8		15.1		6.8		-2.0		20.0		16.2		10.7		14.0		6.1		8.0		9.6		3.9		6.3		-4.5		-3.6		-5.5		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		-8.5		4.3

		Услуги - нето		Services - net		млн. евро [EUR mln]		3410		3053		3561		4012		404		704		1,775		170		196		779		2,041		545		447		949		2,028		588		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		223		140

		Първичен доход		Primary Income Balance		млн. евро [EUR mln]		-2460		-2316		-652		15		-661		-562		-549		-545		-207		-226		-146		-74		-65		-18		-0		98.5		-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		40.0		33.8		24.8

		Вторичен доход		Secondary Income Balance		млн. евро [EUR mln]		1585		1854		1952		2002		536		429		606		283		522		417		684		329		547		703		462		290		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		148

		Капиталова сметка		Capital account		млн. евро [EUR mln]		1,071		530		602		954		114		81		144		192		2		193		249		158		193		238		254		269		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		125

		Финансова сметка		Financial account		млн. евро [EUR mln]		978		2,423		1,883		4,070		-197		489		1,466		665		1,509		-51		373		53		771		456		1,966		878		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		630		-248		497

		Нетни преки чуждестранни инвестиции		Net Foreign Direct Investments		млн. евро [EUR mln]		-558		-1,313		-313		-348		-265		-112		-77		-859		118		-68		-133		-229		14		-346		-190		174		-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		16		33		125

		Нетни портфейлни инвестиции		Net Portfolio Investments		млн. евро [EUR mln]		-630		2,615		1,466		1,559		430		269		624		1,293		362		266		175		662		257		361		347		594		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		187		254

		Други нетни инвестиции		Other Investments - net		млн. евро [EUR mln]		9		1,145		686		2,899		-367		366		913		233		979		-286		327		-334		529		474		1,785		111		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		477		-494		128

		Промяна в международните резерви на БНБ		Change in BNB reserve assets		млн. евро [EUR mln]		3,467		-99		1,362		-559		77		96		597		-869		-1,035		892		1,122		383		-133		33		-186		-273		-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		-130



		Забележкa:

		* 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. - 95 092 млн.лв, 2017 г. - 102 307.9 млн.лв., 2018 г. - 109 694.8 млн.лв., 2019 г. - 118 668.8 млн.лв. както и прогнозни данни на МФ за 2020 г. - 126 769.1 млн. лв.;

		1. Растежи при съпоставими цени от 2015 г., неизгладени данни;

		2. Неизгладени данни;

		3. Дефлирани с ХИПЦ;

		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. 

		5. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност;

		6. Лихвен процент по нoвопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия - среднопретеглен по вид, валута и срочност;

		7. Годишен процент на разходите по новоотпуснати кредити за домакинства по оригинален матуритет, претеглен по валута и срочност;

		8. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция.

		Notes:

		Ratios to GDP are calculated using GDP data as follows: 2016 - BGN 95 092 mln, 2017 - BGN 102 307.9 mln, 2018 - BGN 109 694.8 mln, 2019 - BGN 118 668.8 mln and MF projections for 2020 - BGN 126 769.1 mln;

		1. Growth rates derived from chain-linked (2015) level series, not seasonally adjusted data;

		2. Not seasonally adjusted data;

		3. HICP deflated;

		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. Weighted average interest rate on new credit to households, NPISHs and non-financial companies by type, currency and maturity;

		6. Weighted average interest rate on new time deposits of households, NPISHs and non-financial companies by type, currency and maturity;

		7. Annual Percentage Rate of Charge on new loans to households by original maturity, weighted by currency and maturity;

		8. Analytical presentation (BPM6).
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