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От март ограничителни мерки срещу 

COVID-19 бяха въведени във всички 

държави от ЕС. Те се отразиха значи-

телно на икономическото развитие. В 

България извънредно положение бе в 

сила от 13 март до 13 май, след което 

отделни противоепидемични мерки ос-

танаха в действие. Ефектите от мер-

ките се проявяват в различни икономи-

чески показатели в периода март-май. 

▌ Брутен вътрешен продукт 

През първо тримесечие БВП нарасна 

с 1.2% на годишна база, при растеж от 

2.9% през последното тримесечие на 

2019 г. Забавянето се дължеше на по-

ниското вътрешно търсене, докато 

увеличението на износа с 1.8% до-

веде до положителен принос на нет-

ния износ. Потреблението на домакин-

ствата нарасна с по-бавен темп, в ре-

зултат на намаляването на разходите 

за дълготрайни стоки и по-ниския рас-

теж на потреблението на други стоки и 

услуги, поради наложените ограничи-

телни мерки и нарасналата несигур-

ност. Бруто образуването на основен 

капитал се понижи, най-вече поради 

спад на инвестициите в строителство. 

Растежът на Брутната добавена 

стойност се забави до 1.1%, поради 

спад на добавената стойност в ин-

дустрията. При услугите бе отчетен 

растеж от 1.3%, с най-голям положите-

лен принос на държавно управление; 

образование; здравеопазване и създа-

ване и разпространение на информа-

ция. 

▌ Краткосрочни  
показатели 

През април при краткосрочните пока-

затели се наблюдава драстично вло-

шаване, вследствие на ограничител-

ните мерки, свързани с COVID-19. 

Производството в промишлеността 

намаля с двуцифрен темп от 15.7% 

спрямо април 2019, поради спад във 

всички икономически дейности, с изклю-

чение на добивна промишленост. По-

нижението в оборота, което започна 

през март, също се задълбочи до дву-

цифрен темп, с почти еднакъв принос от 

продажбите на вътрешния пазар и за 

износ. Ускори се и спадът в строител-

ната продукция, за което в по-голяма 

степен допринесе сградното строителс-

тво. При търговията на дребно бе отче-

тен рекорден спад от 20% на годишна 

база. Понижение бе регистрирано при 

всички групи стоки, като най-висок бе 

приносът на секторите автомобилни 

горива; текстил, облекло и обувки; 

компютърни и периферни устройства 

и хранителни стоки, напитки и тю-

тюневи изделия. 

През май показателите за нагласите 

на бизнеса и домакинствата показаха 

признаци на възстановяване. Бизнес 

климатът се повиши с 11.8 пункта, след 

понижение от 47.1 пункта през април. 

Възстановяването се дължеше на по-

добряване на очакванията във всички 

сектори. Все пак настоящата бизнес си-

туация и търсенето на услуги бяха оце-

нени като неблагоприятни. Доверието 

на потребителите се повиши със 7.5 

пункта, на фона на по-добри очаквания 

за финансовото състояние на домакин-

ствата и общата икономическа ситуа-

ция. 

▌ Пазар на труда и  
производителност 

През първото тримесечие броят на 

заетите в икономиката според СНС 

намаля с 1.3% на годишна база до 

3398,2 хил.д., основно поради огра-

ничената икономическата дейност в 

редица сектори в следствие на пред-

приетите мерки против разпростра-

нението на COVID-19. Най-голям спад 

на заетостта бе наблюдаван в аграрния 

сектор, индустрия (без строителс-

тво) и в търговия, ремонт на автомо-

били и мотоциклети; транспорт, 

складиране и пощи; хотелиерство и 

ресторантьорство. Намалението на 

заетостта се дължеше на намаляването 

на самонаетите в икономиката, докато 

броят на наетите нарасна, макар и ми-

нимално, на годишна база.  

Заедно със спада на заетостта във 

всички основни сектори на икономи-

ката се наблюдаваше повишение на 

производителността на труда, което 

бе основният фактор за реалния 

ръст на БДС. Най-много нарасна про-

изводителността в аграрния сектор, 

5.2% на годишна база, но индустрията 

и услугите също демонстрираха отно-

сително висок ръст от съответно 1.6 и 

2.1%.  

През първо тримесечие компенсаци-

ята на един нает общо за икономи-

ката се повиши номинално със 7.3% 

на годишна база, което съчетано с 

2.5% реален растеж на производи-

телността на труда доведе до нарас-

тване на разходите за труд на еди-

ница продукция (НРТЕП) с 4.7%. Дан-

ните не показват съществен негативен 

ефект от наложените ограничителни 

мерки, като динамика на разглежданите 

показатели остана близка до отчете-

ните темпове година по-рано. В услу-

гите растежът на компенсацията на 

един нает се ускори до 7.6%, след отче-

тените през 2019 г. спадове в по-голя-

мата част от икономическите дейности 

в сектора. Ускоряването на доходите от 

труд в услугите обуслови нарастването 

 Граф. 1   Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на год. база) 

 
 Източник: НСИ 

 Граф. 2   Промишлено производство и  
нагласи 

(изменение на год. база, %)                             (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 към растежа на  
компенсациите на един нает 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 
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на НРТЕП до 5.3% на годишна база. Съ-

щевременно, в индустрията се наблю-

даваше значително по-нисък темп на 

нарастване на компенсацията на един 

нает. Растежът от 6.8% беше почти два 

пъти по-нисък спрямо първото тримесе-

чие на 2019 г., но надхвърли реалния 

растеж на производителността и 

НРТЕП в сектора се повишиха с 6.1% на 

годишна база. 

▌ Инфлация 

Спадът в цените на енергийните 

стоки предизвика общо намаление на 

потребителските цени през май с 

0.3% спрямо април. Поевтиняването 

при енергийните стоки беше с 2.3% и се 

дължеше на газообразни горива, топло-

енергия и горива за лични транспортни 

средства. На международните пазари 

цените на енергийните стоки се пови-

шиха, водени от цените на нефта - по-

високи с малко повече от 30% в дола-

рово изражение. Цените на храните в 

страната нараснаха с 0.2%, поради по-

вишението цените на преработените 

храни с 0.6%. 

Инфлацията на годишна база про-

дължи да намалява за четвърти по-

реден месец през май, като при ба-

зисната инфлация също беше отче-

тено леко забавяне. Инфлацията дос-

тигна 1% в сравнение с 1.3% през ап-

рил. Най-голям ефект за този процес 

имаха цените на енергийните стоки, 

като техният спад продължи да се уве-

личава спрямо съответния месец на 

предходната година. Динамиката на це-

ните на храните бе противоположна. Ус-

корение в инфлационните процеси 

беше регистрирано при непреработе-

ните храни, докато забавянето в нарас-

тването на цените при преработените 

храни продължи и през май. Послед-

ното повлия и за забавянето на базис-

ната инфлация, която леко намаля до 

2.4% през май, в сравнение с 2.5% през 

април. 

▌ Външен сектор 

През март балансът по текущата 

сметка се влоши на годишна база, за 

първи път от август 2019 г. Отрица-

телното салдо през месеца се повиши в 

резултат от по-голям търговския дефи-

цит. Спадът на износа на стоки с 5.9% 

изпревари понижението на вноса от 

4.2%, като по-съществено бе свиването 

на търговията със страни от ЕС. В съ-

щото време, излишъкът при услугите 

нарасна с 6.7%. И при износа, и при 

вноса на услуги бе отчетен спад, съот-

ветно от 19.3% и 27.3%, като водещо бе 

понижението при пътуванията. Отрица-

телна бе и динамиката на паричните 

преводи от емигранти, които намаляха 

с 66.4% или почти 80 млн. евро. Въп-

реки това, благоприятните развития 

през първите два месеца на годината 

подкрепиха удвояването на излишъка 

по текущата сметка през първото три-

месечие на 2020 г. до 501.6 млн. евро 

или 0.8% от прогнозния БВП. Изтегля-

нето на част от депозитите на банките в 

чуждестранните компании майки се от-

рази в спад на активите по финансовата 

сметка през първо тримесечие по ста-

тия валута и депозити.  

През март БВД се понижи с 0.6 пр.п. 

спрямо година по-рано до 55.8% от 

прогнозния БВП. Всички сектори допри-

несоха за подобрението през месеца.  

▌ Финансов сектор 

Пандемията от COVID-19, извънред-

ните мерки и намалена икономическа 

активност вероятно са се отразили и 

върху търсенето на кредити през ап-

рил. Годишното нарастване на кредита 

за частния сектор се забави до 7.6% при 

9.1% в края на март. Най-голям отрица-

телен принос имаха кредитите за нефи-

нансови предприятия, чийто растеж се 

забави от 5.2% до 3.2% поради веро-

ятни отрицателни ефекти по линия на 

ограничената икономическа активност и 

влошени очаквания. Обемът на новите 

кредити на фирмите се понижи с 30% 

спрямо април 2019 г. в съответствие 

със значителния спад на бизнес кли-

мата и голяма част от другите показа-

тели от краткосрочната бизнес статис-

тика през април. На фона на спада на 

доверието на потребителите през ап-

рил, растежът на потребителските кре-

дити на домакинствата също се забави 

за втори пореден месец, достигайки 

8.4% спрямо 10.4% през март. Тези раз-

вития съответстваха на по-ниското вът-

решно търсене и спада на заетостта 

през първото тримесечие и на забаве-

ното нарастване на номиналната ра-

ботна заплата през март. В същото 

време при кредитите за покупка на жи-

лища не се наблюдаваше отрицателна 

динамика. Годишният темп на растеж 

леко се забави от 14.8% през март до 

14.5% в края на април, а месечното из-

менение бе положително. Въпреки че 

лошите и преструктурирани кредити ос-

танаха с непроменен дял 8.8% в общите 

кредити за нефинансови предприятия и 

домакинства, през април размерът им 

се повиши на годишна база за първи 

път от октомври 2014 г. Растежът от 

0.9% се дължеше изцяло на портфейла 

на нефинансовите предприятия. 

▌ Бюджетен сектор 

Въпреки спада в приходите през ап-

рил бюджетният баланс остана поло-

жителен за четвърти пореден месец 

и излишъкът достигна 1.4% от прог-

нозния БВП. За първи път от началото 

на годината натрупаните бюджетни пос-

тъпления се свиха, като понижението от 

3.6% се дължеше на данъчните и неда-

нъчните приходи, докато постъплени-

ята от помощи и дарения почти се удво-

иха. Спадът на данъчно-осигурител-

ните приходи се дължеше на всички 

подгрупи, с изключение на социално- и 

здравноосигурителните вноски, които 

се повишиха с 6.2% в сравнение с април 

2019 г. При неданъчните приходи бе от-

четен значителен спад от 20.7%. При 

разходите бе реализиран забавен темп 

на нарастване от 4.1%, при 5.5% към 

март. Основен принос за нарастването 

имаха социалните разходи и плащани-

ята за персонал, докато разходите за 

субсидии, вноската в бюджета на ЕС, 

лихви и текуща издръжка намаляха.  

Държавният дълг достигна 21.3% от 

прогнозния БВП. 

Табл. Основни  
макроикономически  
показатели 

 Граф. 5   Инфлация (хармонизиран индекс 
на потребителските цени) 

(изменение на год. база, %) 

 
Източник: Евростат 

 Граф. 6   Текуща сметка по компоненти 

(млн. евро)  

 
Източник: БНБ 

 Граф. 7   Динамика на доходите и  
кредитите на домакинствата 

(изменение на год. база, %) 

 
* общо за икономиката 

Източник: БНБ, НСИ 

 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		1.2

		     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		1.4

		     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		-7.1

		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		1.8
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		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		1.4

		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		-1.6

		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		1.1

		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		1.9

		     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		1.6

		—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		-2.3		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		-0.5		-0.7		-5.4		-15.7

		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		0.2		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		2.4		-7.4		-20.6

		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		6.3		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		7.2		-0.7		-18.0

		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		-7.2		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		-3.4		-15.6		-24.1

		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		-2.4		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		5.5		-14.2		-20.0

		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		-4.1		-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		-2.1		-11.6		-15.0

		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		26.7		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		24.0		-17.7		-5.9

		  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		25.0		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		21.6		-10.2		1.2

		  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		39.0		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		34.4		-17.6		-1.4

		  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		31.1		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		32.2		-13.4		3.9

		  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		13.5		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		10.3		-36.8		-34.3

		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		-22.5		-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		-24.7		-36.9		-29.4

		—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		55.0

		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		52.4

		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		-1.3

		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		4.6

		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		6.4		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		6.7		8.9		9.0

		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		9.0		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		11.0		10.5		5.9

		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		5.9		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		7.3		7.2		3.5

		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		2.5

		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		2.9

		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		4.6

		—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		3.6		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		3.0		1.8		1.3

		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		3.0		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		2.4		1.3		1.0

		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		3.2		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		3.1		1.7		-1.1

		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		-1.3		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		-1.1		-6.2		-9.1

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

		Приходи и помощи		Revenue and grants		млн. лв.  [BGN mln]		33,959		35,317		39,651		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		0		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		7,464		10,977		14,623

		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		0		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		5,984		9,550		12,992

		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		0		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		305		374		474

		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		0		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		1,480		1,427		1,631

						% 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		0.0		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		0.7		1.3		1.2		1.4

		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		0		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		23,831		23,795		24,955

						% 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		0.0		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		20.3		20.3		20.3		21.3

		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		0		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		10,636		10,297		10,956

						% 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		0.0		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		9.1		9.1		8.8		9.3

		—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		26,503		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		24,516		24,794		26,503		27,458		27,279

		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		151.1		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		155		160		151		152		151

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

		Покритие на краткосрочния външен дълг		Coverage of short-term external debt		%		315.6		299.3		310.8		294.8		310.5		295.4		311.9		299.3		279.2		291.2		295.2		310.8		300.4		305.3		300.8		294.8		340.2		306.4		311.4		310.5		291.7		292.2		295.4		304.7		317.7		311.9		292.6		287.2		299.3		278.0		279.7		279.2		278.8		287.3		291.2		289.9		289.0		295.2		289.4		284.2		310.8		301.7		304.6		300.4		290.0		297.4		305.3		302.4		296.3		300.8		293.2		295.0		294.8		300.3		305.1		340.2

		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		33.3		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		33.0		33.3		34.9

		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		8.1		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		7.8		8.1		8.5

		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		7.7		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		7.7		7.7		8.0

		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		9.1		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		9.2		9.1		7.6

		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		5.2		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		5.4		5.2		3.2

		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		9.9		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		10.5		9.9		8.4

		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		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		3.9		3.7		3.6

		Лихвен процент по депозити6		Interest rate on deposits6		%		0.6		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		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		0.1		0.2		0.2

		ГПР7, потребителски кредити		APRC7, consumer loans		%		0.0		9.7		10.3		10.0		9.8		9.2		9.7		10.0		9.5		9.8		10.4		10.3		9.8		9.7		10.0		10.4		9.4		9.9		9.9		9.5		9.6		8.9		9.1		9.7		9.6		9.7		9.7		9.8		10.5		9.8		9.4		9.3		10.0		9.7		9.6		10.3		10.6		10.4		10.1		10.3		10.6		10.2		9.6		9.6		9.8		9.7		9.5		10.0		10.1		10.0		10.0		10.2		10.9		10.0		9.3		9.0		12.0

		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		3.3		4.8		4.7		4.6		4.6		4.4		4.3		4.3		4.4		4.3		4.3		4.2		4.1		4.1		4.1		4.0		3.9		3.8		4.0		4.0		4.0		3.8		3.7		3.6		3.6		3.7		3.7		3.6		3.6		3.5		3.5		3.5		3.5		3.4		3.4		3.4		3.3		3.3		3.3		3.2		3.2

		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		1.7852		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		1.78		1.79		1.80		1.76

						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		1.7748		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		1.79		1.77		1.80		1.79

		—Външен дълг 		—Еxternal Debt

		Брутен външен дълг (БВД)		Gross external debt (GED)		млн. лв.  [BGN mln]		34,655		33,852		33,802		34,071		34,502		34,683		33,898		33,852		34,261		34,384		34,729		33,802		34,233		34,192		34,227		34,071		33,495		34,339		34,456		34,502		34,781		34,720		34,683		33,934		33,821		33,898		33,571		33,658		33,852		34,215		34,166		34,261		34,167		34,030		34,384		34,610		34,689		34,729		34,558		34,214		33,802		33,895		34,018		34,233		34,469		34,305		34,192		34,357		34,229		34,227		34,483		34,301		34,071		33,828		33,809		33,495

						% от БВП  [% of GDP]		71.3		64.7		60.3		56.2		66.0		66.3		64.8		64.7		61.1		61.3		61.9		60.3		56.4		61.0		61.0		60.7		55.8		65.6		65.9		66.0		66.5		66.4		66.3		64.9		64.7		64.8		64.2		64.3		64.7		61.0		60.9		61.1		60.9		60.7		61.3		61.7		61.8		61.9		61.6		61.0		60.3		55.9		56.1		56.4		56.8		56.5		56.4		56.6		56.4		56.4		56.8		56.5		56.2		56.4		56.4		55.8

		Държавно управление		General Government		% от БВП  [% of GDP]		13.9		10.9		9.9		8.9		12.5		12.2		11.5		10.9		10.1		10.1		10.0		9.9		9.0		8.9		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		8.9		9.1		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		7.2		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		7.7		7.6		7.2

		Други сектори		Other sectors		% от БВП  [% of GDP]		22.7		20.8		18.7		17.3		21.4		21.1		20.9		20.8		19.6		19.6		19.7		18.7		17.7		17.8		17.9		17.3		17.5		21.3		21.4		21.4		21.6		21.5		21.1		20.8		20.7		20.9		21.1		21.2		20.8		19.8		19.7		19.6		19.2		19.4		19.6		19.8		19.7		19.7		19.7		19.0		18.7		17.4		17.5		17.7		17.9		17.8		17.8		18.0		17.9		17.9		17.9		17.5		17.3		17.5		17.5		17.5

		Вътрешнофирмени заеми		Intercompany lending		% от БВП  [% of GDP]		26.0		24.8		23.5		38.8		24.4		24.1		24.2		24.8		23.7		23.8		23.9		23.5		22.2		22.2		22.0		38.8		22.2		24.0		24.3		24.4		24.1		24.2		24.1		24.2		24.3		24.2		24.1		24.3		24.8		23.6		23.8		23.7		23.7		23.6		23.8		23.8		23.8		23.9		23.6		23.5		23.5		21.9		22.0		22.2		22.2		22.3		22.2		22.1		22.0		22.0		22.0		21.9		21.8		22.1		22.2		22.2

		Нетен външен дълг		Net external debt		% от БВП  [% of GDP]		5.0		3.2		-2.5		-3.6		5.8		5.8		2.4		3.2		3.0		2.5		-0.4		-2.5		-2.8		-3.2		-4.1		-3.6		-5.2		4.7		4.2		5.8		6.3		6.0		5.8		4.3		2.4		2.4		2.8		3.5		3.2		3.1		2.8		3.0		3.3		2.8		2.5		1.3		-0.0		-0.4		-1.1		-1.2		-2.5		-1.8		-2.8		-2.8		-2.3		-2.3		-3.2		-4.4		-3.8		-4.1		-4.1		-3.4		-3.6		-3.7		-4.6		-5.2

		Краткосрочен БВД		Short term GED		% от БВД  [% of GED]		22.4		23.4		23.9		24.7		22.4		23.4		23.2		23.4		23.6		23.5		23.9		23.9		24.3		24.1		24.5		24.7		23.3		22.0		22.2		22.4		23.3		23.3		23.4		23.0		22.7		23.2		22.6		23.0		23.4		23.4		23.2		23.6		23.6		23.3		23.5		23.7		23.9		23.9		24.1		24.8		23.9		23.9		23.9		24.3		24.8		24.3		24.1		24.6		24.4		24.5		24.5		24.7		24.7		24.1		24.0		23.3

		—Платежен баланс8		—Balance of payments8

		Текуща сметка		Current account		млн. eвро  [EUR mln]		1,551		1,825		774		2,452		25		400		2,064		-664		-551		-122		1,821		-374		230		461		1,644		117		502		-39		251		-188		-145		132		413		1,013		672		380		-66		-170		-428		-337		2		-216		-215		-113		207		818		821		182		-140		-53		-182		8		248		-25		-250		58		653		584		758		302		118		151		-151		32		510		-40

		Текуща сметка, плъзгаща се база		Current account (moving average)		% от БВП  [% of GDP]		3.2		3.5		1.4		4.0		3.2		2.7		3.9		3.5		2.4		1.3		0.9		1.4		2.6		3.5		3.2		4.0		4.5		2.8		3.5		3.0		2.9		3.1		2.6		3.4		3.7		3.8		3.9		3.5		3.5		2.7		2.3		2.2		2.1		1.7		1.3		0.9		1.2		0.9		0.7		0.9		1.4		1.8		2.2		2.6		2.5		2.8		3.5		3.1		3.0		3.2		3.7		4.0		4.0		4.1		4.6		4.5

		Търговски баланс		Trade balance		млн. eвро  [EUR mln]		-984		-766		-1,858		-1,686		-254		-171		231		-572		-507		-585		-169		-596		-347		-601		-251		-487		-338		-76		-13		-165		-191		-34		54		161		-73		143		-58		-119		-394		-174		-207		-126		-179		-235		-171		-84		-22		-62		-213		-166		-217		-35		-177		-135		-222		-274		-105		-147		-4		-100		-78		-23		-385		-78		-89		-171

		Търговски баланс, плъзгаща се база		Trade balance (moving average)		% от БВП  [% of GDP]		-2.0		-1.5		-3.3		-2.8		-1.9		-1.7		-1.1		-1.5		-1.9		-2.7		-3.3		-3.3		-2.8		-2.8		-3.0		-2.8		-2.8		-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		-2.9		-2.9		-2.8		-2.9		-2.9		-3.0		-2.7		-2.5		-2.8		-2.9		-2.7		-2.8

		Износ, f.o.b.		Export, f.o.b.		млн. eвро  [EUR mln]		23,104		26,950		27,744		29,094		6,264		6,637		7,017		7,032		6,407		6,764		7,266		7,307		7,024		7,061		7,542		7,467		7,031		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		2,388		2,348		2,393		2,320		2,671		2,418		2,454		2,758		2,650		2,058		2,420		2,364		2,247

						растеж, %  [%, yoy]		5.4		16.6		2.9		4.9		22.5		18.2		15.4		11.7		2.3		1.9		3.6		3.9		9.6		4.4		3.8		2.2		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		6.6		18.7		4.8		8.9		9.4		-4.2		4.6		3.4		3.2		1.8		5.7		-1.6		3.9		2.4		-5.9

		Внос, f.o.b.		Import, f.o.b.		млн. eвро  [EUR mln]		24,088		27,716		29,602		30,779		6,518		6,808		6,786		7,604		6,914		7,350		7,436		7,903		7,371		7,662		7,793		7,953		7,370		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		2,363		2,485		2,523		2,570		2,668		2,425		2,818		2,422		2,553		2,837		2,673		2,444		2,498		2,454		2,418

						растеж, %  [%, yoy]		29.0		15.1		6.8		4.0		20.0		16.2		10.7		14.0		6.1		8.0		9.6		3.9		6.6		4.3		4.8		0.6		-0.0		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		0.2		15.6		4.9		10.1		10.1		-6.5		6.9		2.6		4.7		-2.9		0.0		5.9		5.7		-1.3		-4.2

		Услуги - нето		Services - net		млн. евро [EUR mln]		3410		3053		3326		3764		404		704		1,775		170		152		717		1,968		488		394		842		1,951		577		463		166		119		118		81		149		474		697		745		333		92		52		26		41		56		55		69		173		475		751		809		408		159		203		126		139		120		135		119		215		509		723		826		402		233		173		171		163		157		144

		Първичен доход		Primary Income Balance		млн. евро [EUR mln]		-2460		-2316		-2489		-1680		-661		-562		-549		-545		-678		-630		-629		-550		-370		-489		-520		-301		-182		-219		-227		-215		-195		-178		-188		-173		-190		-186		-170		-186		-190		-232		-231		-215		-223		-199		-208		-198		-216		-215		-172		-182		-196		-128		-128		-113		-269		-97		-124		-155		-182		-183		-91		-100		-110		-61		-59		-62

		Вторичен доход		Secondary Income Balance		млн. евро [EUR mln]		1585		1854		1795		2055		536		429		606		283		482		376		652		284		553		709		464		328		558		89		372		74		161		195		73		327		189		89		70		82		131		28		384		70		117		148		112		350		250		52		86		93		106		32		433		88		122		214		372		163		118		183		54		101		173		8		501		49

		Капиталова сметка		Capital account		млн. евро [EUR mln]		1,071		530		602		891		114		81		144		192		2		193		249		159		193		238		253		207		386		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		134		51		68		36		79		92		43		214		129

		Финансова сметка		Financial account		млн. евро [EUR mln]		978		2,423		1,655		3,122		-197		489		1,466		665		1,331		-242		221		345		575		438		1,750		358		-1,089		734		-655		-275		266		392		-169		1,035		164		267		2,257		-256		-1,336		1,270		434		-372		152		72		-466		308		166		-253		843		-303		-195		591		166		-182		-88		490		36		209		1,613		-71		447		-457		368		284		289		-1,663

		Нетни преки чуждестранни инвестиции		Net Foreign Direct Investments		млн. евро [EUR mln]		-45		-1,313		-740		-796		-265		-112		-77		-859		-84		-273		-346		-37		-94		-126		-374		-202		-249		-106		-219		59		34		-18		-128		-55		-121		99		-214		-227		-418		-208		-84		208		-98		-123		-52		-160		-275		90		94		-75		-56		143		-188		-49		-101		40		-64		-305		-41		-28		-104		-106		8		-154		-103		7

		Нетни портфейлни инвестиции		Net Portfolio Investments		млн. евро [EUR mln]		-630		2,615		1,466		1,571		430		269		624		1,293		362		266		175		662		257		361		349		605		530		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		213		153		182		269		246		-44		327

		Други нетни инвестиции		Other Investments - net		млн. евро [EUR mln]		9		1,145		885		2,386		-367		366		913		233		1,002		-272		388		-233		441		230		1,757		-43		-1,376		697		-465		-600		363		216		-213		761		266		-113		1,792		-375		-1,184		1,407		211		-617		-279		240		-234		545		325		-481		614		-622		-224		525		269		-353		-68		464		-166		574		1,460		-276		415		-558		101		174		428		-1,978

		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		1,538		-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		-442		214		1,766



		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. - 117 306 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 117 306 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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